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Úvodní slovo 
 
Vážení spoluobčané, 
 
tak nám právě začíná podzim. Ovoce na stromech dozrálo, brambory jsou 
vybrané, houby nasušené a dřevo na topení připraveno. Po celkem 
slunečném a teplém létě se pozvolna přesuneme ke kamnům 
a o prodlužujících se podzimních večerech budeme u kávy nebo punče 
netrpělivě vyhlížet příchod Ježíška. Ještě před ním ale upečeme na 
posvícení hnětynky, které si chlapci u děvčat vytancují na muzice, pak nás 
navštíví Mikuláš s Andělem a nezbednými čerty. To bude obzvláště 
stresující pro ty ratolesti, které nemají úplně nejčistší svědomí. A nakonec 
vlastně nastane další zaručeně proklamovaný konec světa. Jako na potvoru 
dva dny před Štědrým dnem a navíc v sobotu. Kdyby to alespoň vyšlo na 
nějaké pracovní pondělí. Čeká nás toho do konce tohoto roku ještě moc. 
A proto, abychom vás trochu zabavili, přinášíme další číslo našeho 
zpravodaje, kde se ohlédneme za uplynulým čtvrtletím a nastíníme to, co 
můžeme očekávat v tom následujícím. Tak to vezměme pěkně po pořádku. 



Co se za uplynulé čtvrtletí udělalo 
 
Rekonstrukce budovy bývalé autobusové garáže 
Po kratší odmlce se na této budově pokročilo s pracemi. Místní firma V+K 
dodělala podbití a nátěr podhledů, firma Dřevokov Blatná provedla montáž 
schodiště na pavlač, Milan Klečka udělal rozvody elektroinstalace a 
František Klečka provedl montáž rozvodů vody a odpadů. V současné době 
firma Garantstav provádí dodělávky v horních místnostech. Jedná se o 
provedení vnitřních omítek, zateplení a montáž sádrokartonů, dále izolace 
a provedení podlah a nakonec vymalování vnitřních prostor. Během 
podzimu bude ještě namontováno zábradlí na schodiště a pavlač. 
 
Požární zbrojnice 
Jak jste si jistě všichni všimli, po loňské výměně oken, dveří a garážových 
vrat došlo letos v létě k nátěru fasády, parapetů a okapových svodů. Ještě 
před tím byly provedeny drobné stavební úpravy, které spočívaly v zazdění 
jedněch dveří a vybourání příčky, čímž uvnitř vznikl jeden větší skládek 
namísto dvou prťavých. Tato budova je nyní při vjezdu na náves od 
Doubravice důstojnou dominantou, které si každý všimne. 
 
Kaplička 
I místní svatostánek dostal nový kabát. Po dohodě a odsouhlasení z odboru 
památkové péče stavebního úřadu ve Strakonicích došlo k opravě a nátěru 
fasády, klempířských prvků, oken a dveří. Tyto práce prováděla, na základě 
nejnižší cenové nabídky ze tří oslovených, firma Malířství – Jaroslav 
Kolman. 
 
Obecní úřad 
Současně s nátěrem kapličky došlo k natření oken a dveří na budově 
obecního úřadu, kde vlivem povětrnostních vlivů a přirozeným stárnutím 
došlo ke sloupání původní barvy a bylo nutné provést opravu. 
 
Záchody na hřišti 
Během léta také došlo ke změnám na fotbalovém hřišti u pergoly. Firma 
V+K postavila nové sociální zařízení, které ihned prošlo zatěžkávací 
zkouškou při koncertu skupiny Kabár Revival Plzeň. 



Stan a párty sety 
Před srpnovými akcemi byl pořízen druhý velký stan, který uhradili hasiči a 
byly pořízeny další párty sety. Na ty jsme obdrželi finanční prostředky ze 
společné dotace Svazku obcí Blatenska, kterou sdružení získalo z grantu 
Jihočeského kraje. 
 

Dětské hřiště 
Změn doznalo rovněž dětské hřiště na návsi u obecního úřadu. Přibyly nové 
herní prvky a začátkem října dojde k montáži oplocení, aby se zamezil 
přístup psů do těchto prostor (zejména na pískoviště) a také zvýšila 
bezpečnost pro děti. Oplocení vyrobila a namontuje firma Dřevokov Blatná 
pod vedením pana Tomáše Vaněčka. Herní prvky dodala firma Truhlářství 
Ježek. Dodávka a montáž proběhla pod dohledem pana Václavka. Oběma 
pánům děkujeme za spolupráci. 
 

Veřejné osvětlení 
V těchto dnech rovněž započala první etapa rekonstrukce veřejného 
osvětlení. V jejím rámci dojde k výměně stávajících koncových lamp za 
nové. Tuto zakázku získal na základě nejnižší nabídky pan Milan Klečka. 
V příštím roce bude následovat 2. etapa, při které dojde k přidání dalších 
svítidel do těch částí obce, kde doposud nebylo veřejné osvětlení zavedeno 
a zároveň dojde k osvětlení kaple. 
 

Kontejnery na plast 
Od společnosti EKO-KOM, a.s. jsme po zaslání žádosti obdrželi dva 
kontejnery na plast, které jsme rozmístili k již stávajícím kontejnerům. Tyto 
mají širší otvory pro vhazování plastů a tak snad již nebude docházet 
k tomu, že budou PET lahve v igelitové tašce volně pohozeny vedle 
poloprázdného kontejneru. 
 

Oprava komunikace 
Uprostřed srpna došlo k položení nového povrchu na komunikaci III/1731 
v úseku od Mečichova k hranici kraje směrem na Komušínské rozcestí. 
 

Veliké poděkování patří členovi Rady Jihočeského kraje Ing. Karlu 
Vlasákovi za vydatnou podporu při získávání dotací na výše realizované 
projekty. Díky jeho obětavé práci pro naši obec máme velmi vysoké 
procento úspěšnosti při žádostech o jednotlivé granty. Žádný jiný politik 
neudělal pro naši obec ani zlomek z toho, co on. Děkujeme!!! 



Kultura, sport, zábava 
 
Soutěže v hasičském sportu 
První červencovou sobotu se uskutečnila hasičská soutěž v Doubravici. Ženy se 
umístily na třetím místě ze tří soutěžních týmů za velice podivných okolností, 
které potvrdili i někteří charakterní občané Doubravice. O umístění zde rozhodlo 
několik setin vteřiny v náš neprospěch, i když na několika ostatních stopkách nebyl 
rozdíl tak těsný a navíc vůbec ne v náš neprospěch. Muži skončili osmí z devíti a 
zde je vidět, že máme stále co zlepšovat. 
Hasičská soutěž v Lažánkách se pro změnu konala poslední červencovou sobotu. 
Zde se již naši hasiči prezentovali s novým praporem, který obecní úřad zakoupil. 
Ženy se umístily na třetím místě ze čtyř a muži se umístili devátí z dvanácti 
startujících mužstev. Zde se pozitivně projevil intenzivní trénink obou našich 
družstev během července. Dobrých výsledků zde dosáhly oba naše týmy při 
doplňkové soutěži, kterou byla pivní štafeta. 
Umístění na všech hasičských akcích by mohlo být výrazně lepší, hlavně u žen, 
pokud by se podařilo postavit novou sportovní mašinu. Většina družstev je se 
svými stroji totiž výrazně před námi. Pokud bychom měli srovnatelný motor a 
vývěvu, zejména naše dívky by neměly konkurenci. O tom se mohl přesvědčit 
každý, kdo se zúčastnil soutěže v Doubravici. 
 
Zumba 
I letošní léto si mohl každý, kdo chtěl, zatančit dvakrát týdně v rytmu Zumby. 
Bohužel zájem nebyl zdaleka tak veliký jako v loňském roce. Přesto bychom chtěli 
alespoň tímto způsobem poděkovat děvčatům, které ve svém volném čase a zcela 
zdarma, dělají něco pro aktivní vyžití a pohyb našich občanů. Na Zumbu k nám 
jezdily i ženy a děti z okolních obcí. 
 
Rally Agropa 
V sobotu 11. srpna se přes naši obec jela rychlostní zkouška seriálu mistrovství 
České republiky Rally Agropa. Naše rychlostní zkouška byla při závěrečném 
vyhodnocení XXXIII. ročníku Fuchs Oil Rally Agropa, které se konalo v Pačejově, 
vyhodnocena jako nejlepší, jak pro atraktivitu tratě, tak zejména díky 
perfektnímu organizačnímu zajištění, na kterém mají veliký podíl místní aktivní 
členové hasičského sdružení.  
Všem, kteří se na přípravě a realizaci této akce podíleli, upřímně děkujeme. Jsme 
rádi, že ne všichni chtějí pouze sedět doma a nedělat nic, ale jsou ochotni přijít a 
nabídnout svoji pomoc. Vážíme si toho a věříme, že v blízké době je budeme moci 
odměnit způsobem, na kterém se společně dohodneme.  
 



Speciální zkoušky z vodní práce 
Dne 11. srpna se na území naší obce konaly Speciální zkoušky z vodní práce ohařů, 
slídičů a retrieverů, které Okresní myslivecký spolek Strakonice uspořádal za 
pomoci mečichovského mysliveckého sdružení. Zkoušky se konaly na rybniční 
soustavě u myslivecké chaty, kde bylo pro účastníky, rozhodčí i diváky připraveno 
zázemí s občerstvením.  Zkoušek se zúčastnilo čtrnáct psů a psovodů převážně 
z okresu Strakonice, ale přijeli i účastníci z jiných okresů Jihočeského kraje. 
Zkoušky sestávaly z několika disciplín, ze zúčastněných se je úspěšně podařilo 
složit dvanácti zúčastněným. 
 

Rybářské závody 
18. srpna se konal další ročník 
rybářských závodů. Opět se zúčastnilo 
celkem slušné množství ,,tichých 
bláznů“, jak se rybářům říká. Soutěžilo 
osm dětí a dvanáct dospělých. Většina 
z nich si mimo příjemných zážitků navíc 
odnesla i hodnotné ceny, které buď 
zakoupil obecní úřad, případně byly 
dodány sponzory. 
 

Taneční zábava 
Večer po rybářských závodech se na hřišti konala taneční zábava. Hrála oblíbená 
kapela Fatima a k dobré náladě přispělo i opět výborné počasí, které jsme snad 
letos měli na všechny akce předplacené. 
 

Koncert skupiny Kabát Revival Plzeň 
Každý, kdo má rád rockovou muziku a hlavně skupinu Kabát, se mohl 4. srpna 
zúčastnit koncertu jejich nejlepší revivalové skupiny, a to kapely Kabát Revival 
Plzeň. Nálada byla skvělá, stejně jako počasí a ten kdo přišel, nelitoval. Můžeme 
říci, že se jednalo o opravdu silný kulturní zážitek. Bezesporu to byla hudebně 
nejlepší kapela, co kdy v Mečichově hrála. I chlapcům z kapely se zde líbilo a tak se 
můžeme těšit, že zde zahrají i příští léto. 
 

Rozloučení s prázdninami 
Poslední srpnovou sobotu místní svaz žen pořádal akci pro děti s názvem 
„Rozloučení s prázdninami“. Proběhlo mnoho soutěží, od kterých nešlo děti 
pomalu odtrhnout. Všechny dostaly medaile a dárky, z kterých měli upřímnou 
radost. Zdálo se nám však, že více dětí bylo z okolních obcí, než místních. Snad si 
příště i další místní maminky udělají čas a přijdou se se svými ratolestmi pobavit. 
Naše ženy to dělají pro ně a jedinou jejich odměnou je právě veliká účast jak dětí, 
tak rodičů i prarodičů na těchto akcích. 



Pouťová zábava 
V sobotu 8. září se uskutečnila poslední letošní akce na parketu, kterou byla 
pouťová zábava. Opět zde zahrála skupina Fatima za výborného počasí i nálady 
návštěvníků. 
 

Po shrnutí celého léta (a nejen letošního) musíme bohužel smutně konstatovat, že 
zdaleka ne všichni členové sboru dobrovolných hasičů, případně svazu žen, sdílejí 
stejné nadšení a zápal pro pořádání všech výše zmiňovaných akcí. K součtu lidí 
ochotných nezištně se zapojit většinou postačí prsty na rukou. Velice důrazně 
prohlašujeme, že všichni, co připravují, obsluhují, uklízejí a dále se podílejí na 
organizaci všech těchto akcí, toto dělají bez jakýchkoliv nároků na odměnu a 
veškerý zisk jde pro místní sbor dobrovolných hasičů. Důvody pořádání těchto akcí 
lze shrnout do třech bodů. Za prvé pro pobavení všech, kdo nejsou líní na muziku 
přijít. Za druhé se k tomu hasičské sdružení zavázalo na výroční schůzi. A za třetí a 
nakonec, peníze jsou vždy až na prvním místě a těmito akcemi se hasičská kasička 
nezanedbatelně plní. Proto všichni ti, kteří se přijdou bavit, tak vlastně nepřímo 
podporují místní hasičské sdružení. Přitom z takto získaných peněz se nakupují 
věci jako stany, dárky pro děti na dětské akce, na Mikulášskou besídku, na výroční 
schůzi hasičů či svazu žen, ale i věci na vybavení požární zbrojnice nebo třeba 
uniformy. 
 

Výlovy rybníků 
 

Podzim je již tradičně spjat s výlovy obecních rybníků, abychom vytřídili ryby na 
Vánoce a násadu na příští rok. V průběhu října a listopadu se budou lovit 
následující rybníky: Malý Humíč, Truhlář, Němeček a Štírovský. Termíny budou 
upřesněny vyvěšením na hospodě a krámu. Každý, kdo bude chtít pomoci, je vítán. 
Vánoční kapři se budou lovit v sobotu 22.12. na Malém Humíči a následně se 
budou prodávat na návsi před obecním úřadem. Zdražovat se nebude, takže cena 
za kus bude 100,- Kč jako loňský rok. 
 
Volby do krajských zastupitelstev 
 

Ve dnech 12. a 13. října se konají volby do krajských zastupitelstev. Volební 
místnost bude umístěna v zasedací místnosti obecního úřadu a bude otevřena 
v pátek od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 14.00 hod. 
Apelujeme na všechny občany s právem volit, aby v těchto dnech přišli podpořit 
své kandidáty, protože krajský úřad hospodaří s velice slušným objemem peněz, 
které posléze přerozděluje všem obcím, skrze různé grantové programy, což pro 
malé obce našeho typu představuje značné vylepšení ročního rozpočtu. 



 



Výročí spoluobčanů 
 
04.10.  Růžena Fiňková (č.p. 25) 85 let 
09.10.  Pavel Kopečný (č.p. 107) 50 let 
15.10.  Růžena Krejčová (č.p. 70) 88 let 
04.11.  Vladimír Kuchta (č.p. 38) 55 let 
09.12.  Miroslava Loučková (č.p. 78) 87 let 
 
Kulturní, společenské a ostatní akce v období říjen až prosinec 2012 
 
03.11. posvícenská zábava – hraje Experiment 
05.12. čerti 
08.12. mikulášská besídka 
23.12. zpívání koled v kapli 
 
Důležité termíny 
 
12. - 13.10. volby do krajských zastupitelstev 
03.11. vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu 
22.12. prodej vánočních kaprů 
 
Výzva ředitele Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje 

 
Vážení občané, 
v naší zemi stále přibývá úmrtí na následky otravy metylalkoholem i nových 
případů intoxikace lihovinami podezřelého původu. Situace je závažná. 
První případ otravy se objevil i v Jihočeském kraji. Vyzýváme vás proto, 
abyste se rozhodně vyvarovali konzumace alkoholu zejména z 
neověřených, neidentifikovatelných balení a dalších podezřelých zdrojů. 
MUDr. Zdeněk Velikovský 
 
Tak a to je asi tak vše, co jsme vám chtěli tentokrát sdělit. Závěrem vám 
všem přejeme krásný podzim, snad ještě i nějaké to babí léto a hlavně 
pevné nervy v předvánočním šílenství. 
 
                                                                    Zastupitelstvo obce Mečichov 


