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Vážení spoluobčané, 
 

rok se s rokem sešel a my všichni jsme nejen o rok chytřejší, ale hlavně starší. 
Blížící se vánoční svátky nám sice příroda vůbec nesignalizuje, konec konců na to 
už jsme si za poslední léta celkem zvykli, jejich nezvratný nástup je přesto cítit 
všude kolem nás. Nazdobené obchodní domy, ale i náměstí všech měst a 
rozsvícené vánoční stromy, z nichž ten náš vyniká nad mnoha ostatními, adventní 
čas jen podtrhují. V televizi pravidelně se opakující čtvrthodinové reklamní bloky 
na všemožné hračky, chytré mobilní telefony nebo tablety, bez kterých naše 
ratolesti vůbec nemohou existovat, prokládané nabídkami „seriózních“ 
úvěrových společností, to aby Ježíšek věděl, kde na to všechno má vzít. Zkrátka a 
dobře   v tomto medializovaném světě jednadvacátého století nemůže ani tomu  



poslednímu poustevníkovi uniknout, že největší komerční svátek v roce právě 
přichází. Přes toto všechno se najde stále spousta nadšenců, kteří se snaží 
udržovat vánoční tradice, které již přetrvávají staletí, a předávají je mladším 
generacím, aby nebyly zapomenuty. I v našich řadách tací jsou a jsme jim za to 
velice vděční. 
V zářijovém vydání tohoto zpravodaje jsme zmiňovali možnost, že se jedná o 
poslední počin našeho „vydavatelství“, vy jste ale svými hlasy v podzimních 
volbách do zastupitelstev obcí rozhodli, že i následující čtyři roky budeme 
pravidelně každé čtvrtletí přicházet s informacemi ze života v naší obci. Tak se 
společně pojďme ohlédnout za letošním podzimem. 
 
 
Volby do zastupitelstva obce 
 

Začátek posledního kvartálu tohoto roku byl ve znamení hned dvojích voleb. 
Jednak do zastupitelstev obcí a také do jedné třetiny Senátu Parlamentu České 
republiky. Komunální volby se konaly 10. a 11. října a v naší obci se bojů 
o zastupitelská křesla utkaly tři nezávislá sdružení kandidátů a jedna politická 
strana. Vybírat jsme mohli celkem ze třiceti kandidátů. Komunální volby 
provázela tradičně vysoká volební účast, která v Mečichově dosáhla úctyhodných 
77,17 %, což svědčí o velkém zájmu vás všech o vývoj naší obce a nás to velmi 
těší. Pro srovnání celorepublikový průměr byl 44,46%. Z výsledků voleb vzešli pro 
nové období 2014 - 2018 tito noví zastupitelé: 
 
Josef Sýkora 116 hlasů 
Petr Finěk 83 hlasů 
Tomáš Klečka 78 hlasů 
Petr Hrba 73 hlasů 
Milan Klečka 57 hlasů 
Pavel Klečka 54 hlasů  
Josef Křivanec 51 hlasů 
 
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce se konalo v pátek 
7. listopadu 2014. Na něm byl starostou na další čtyřleté období zvolen Josef 
Sýkora, kterému svůj hlas při veřejném hlasování dalo šest zastupitelů, jeden se 
zdržel. Místostarostou obce byl následně zvolen Petr Finěk, kterého volilo pět 
zastupitelů, dva se zdrželi. Předsedou finančního výboru se stal Petr Hrba, 
kontrolní výbor bude mít na starosti Josef Křivanec. Na následujícím zasedání 
zastupitelstva byli zvoleni členové těchto výborů, které navrhli již zvolení 
předsedové. Takže ve finančním výboru dále zasedne Bohuslava Kořánová a Soňa 



Malá a v kontrolním výboru Zdena Lávičková a Vladimír Helcl. Poslední změnou 
na našem obecním úřadu byla výměna účetní, kdy paní Milada Klasová podala po 
dlouholeté spolupráci výpověď a na její místo byla přijata Pavla Fišerová, která 
měla již čtrnáctiletou praxi z účtování v sousední obci. 
 
 
Volby do Senátu Parlamentu České republiky 
 

Pravým opakem komunálních voleb, co se účasti týče, jsou právě volby senátní, 
jejichž prvé kolo se konalo současně s komunálními volbami. V našem volebním 
obvodě se voleb zúčastnilo deset kandidátů, z nichž na základě výsledků voleb 
v prvém kole postoupili do kola druhého dva kandidáti, a to konkrétně MUDr. 
Martin Gregora, kandidující za TOP+STAN a Ing. Karel Kratochvíle, kandidující za 
ČSSD. Z druhého kola, které se konalo o týden později 17. – 18. října, vyšel 
vítězně Ing. Karel Kratochvíle a stal se tak naším senátorem na následující 
šestileté období. Jak jsme již psali, volební účast je tradičně velmi nízká. Prvé kolo 
bývá ovlivněno tím, že je spojeno s jinými volbami, v tomto případě s těmi 
komunálními, takže lidé, když už přišli do volební místnosti, tak tam toho 
senátora hodili také. Z toho vychází volební účast 47,95% v Mečichově a 38,62% 
v celorepublikovém (rozumějme v jedné třetině republiky, kde se senátní volby 
konaly) měřítku. Druhé kolo už bylo o něčem úplně jiném a k urnám přišlo 
v Mečichově 22,83% právoplatných voličů a celorepublikově pouhých 16,69%. 
 
 
Kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový komunální odpad 
 
Politiku už necháme být a dále si povíme něco o běžném dění v uplynulém 
podzimu. V sobotu 11. října byly na návsi přistaveny kontejnery firmy Becker 
Bohemia s.r.o. na nebezpečný a velkoobjemový komunální odpad a i tentokrát se 
zejména kontejner na velkoobjemový komunální odpad zcela zaplnil. Je až 
s podivem, kolik harampádí každý z nás co půlrok nashromáždí. Další vývoz 
můžete očekávat v jarních měsících, takže komu něco doma ještě zbylo, tak 
nemusí zoufat. Přesný termín je již stanoven na sobotu 25. dubna. 
 
 
Kontejner na použité oděvy a obuv 
 
Na základě smlouvy s firmou REVENGE, a.s. byl v obci (vedle kontejnerů na plasty 
a sklo za prodejnou) umístěn kontejner na použité oděvy a obuv. Pravidelné 
vývozy  zajišťuje  tato smluvní  společnost  a obci  s provozem tohoto kontejneru  



nevznikají žádné finanční náklady. Bohužel krátce po umístění tohoto kontejneru 
došlo k jeho vykradení, čímž sice nevznikla žádná škoda na odcizení zde 
vloženého oblečení, protože se de facto jedná o odpad, ale vznikla škoda na 
kontejneru, což řeší firma, která je jeho vlastníkem. Vykradení tohoto kontejneru 
jsme pochopitelně firmě nahlásili neprodleně po zjištění této události. 
 
 
Udržování pořádku kolem kontejnerů na tříděný odpad 
 
K odpadům bychom ještě měli malou, ale zato důraznou výtku a ta se týká 
udržování pořádku kolem kontejnerů na tříděný odpad. Nikomu by se určitě 
nelíbilo, kdyby mu před jeho vlastním domem lidé házeli pytle s prázdnými 
PET lahvemi, ale i jiný bordel, který nepatří ani do toho tříděného odpadu. 
Bohužel přesně toto někteří z nás běžně dělají právě u těchto kontejnerů. Jistě se 
shodneme, že na to není hezký pohled a je to špatná vizitka naší obce. Myslíme 
si, že nikdo z nás není natolik zaneprázdněn, aby nemohl věnovat pár minut 
svého času, než tyto obaly, plastové nebo skleněné, postupně nahází do 
kontejnerů k tomu určených. Kýble od barev, rozlámaný zahradní nábytek nebo 
sušáky na prádlo sem nepatří vůbec, a to jak do kontejneru, tak už vůbec ne 
vedle něj na zem. K tomu jsou určeny právě svozy, které dvakrát ročně 
pravidelně objednáváme vždy na jaře a na podzim a nejbližší nás čeká již 
zmíněného 25. dubna. Takže ještě jednou vás všechny prosíme, nenuťte nás 
k tomu, abychom museli zavádět nějaké nepříjemné restrikce. 
 
 
Nové veřejné osvětlení u kontejnerů za prodejnou 
 
Za prodejnu jsme nechali nainstalovat lampu veřejného osvětlení, jednak aby byl 
osvětlen prostor u kontejnerů, kdy zde zejména ve večerních hodinách zimních 
měsíců bylo náročné objevit správný otvor na příslušný odpad a také kvůli 
nasvícení protější budovy, kde nebylo osvětlené kovové schodiště a v případě 
zakopnutí by mohlo dojít k vážnému zranění. 
 
 
Přesunutí sběrného místa elektroodpadu 
 
Jak jsme již v minulosti avizovali, došlo k přesunu sběrného místa elektroodpadu 
z bývalé autobusové garáže do maštale ve dvoře hospody. Ta byla v uplynulých 
měsících  vyklizena,   bylo   zde  instalováno osvětlení,  položena  nová  betonová  



podlaha a osazena uzamykatelná mříž. V současnosti je již sběrné místo plně 
funkční a po předchozí domluvě s obecním úřadem zde můžete odevzdávat své 
vysloužilé elektrospotřebiče. Jelikož náklady na provoz tohoto sběrného místa 
jsou nulové a při odvozu elektroodpadu nám za něj smluvní firmy ještě platí, 
můžete tuto službu nabízet i svým známým z okolních vesnic. No a to už by pro 
tentokrát bylo k problematice odpadového hospodářství vše. 
 
 
Mapa Mečichova a okolí 
 

Jistě jste všichni zaznamenali, že se nám konečně podařilo získat mapu 
Mečichova a přilehlého okolí, kterou jsme obratem namontovali na připravené 
místo u dětského hřiště na návsi. Trpělivost a neúnavné (tím je myšleno otravné) 
připomínání u dodavatele přinesly své ovoce. Od teď už poutníci nebudou muset 
bezradně bloudit po lesích a svou cestu bezpečně najdou ☺ 
 
 
Kaštany před kaplí 
 
A když budete stát před mapovým stojanem a na mapě hledat Mečichov, otočte 
se o 180° a před kapličkou spatříte nově vysazené kaštany. Tyto dodal a zároveň 
vysadil pan Jindřich Bláha z Mačkova. Pevně doufáme, že nás přežijí o mnoho 
generací, tak jak tomu bylo u těch předešlých. 
 
 
Vybudování kanalizační šachty 
 
Po několika letech peripetií s ucpanou kanalizací na návsi před prodejnou jsme 
konečně odhalili příčinu a následně závadu odstranili. Jednalo se o to, že šachta 
kde se napojuje kanalizační větev od požární nádrže s větví vedoucí od obecního 
úřadu není, jak jsme se dlouhá léta mylně domnívali tatáž šachta, která je před 
prodejnou s roštem pro svod dešťové vody, ale nachází se zhruba o metr vedle 
zadělaná pod vozovkou. Po tomto odhalení a následném vyřízení příslušných 
povolení již nic nebránilo v opravě. Šachtu jsme nechali vykopat, vyčistit 
a nakonec osadit litinovým poklopem, aby bylo možné v případě potřeby 
kanalizaci v těchto místech kdykoli v budoucnu bezproblémově vyčistit. I když se 
zdá, že výsledkem je malý čtvereček v asfaltu s kolečkem uprostřed, šlo 
o poměrně náročnou akci, do které byly zapojeny firmy Sezako s.r.o., Znakon a.s. 
a Čevak a.s. a ani finanční náklady nebyly nezanedbatelné a pohybovaly se 
v řádech desítek tisíc korun. 



Brigáda na podzimní úklid listí 
 
Na tomto místě bychom rádi poděkovali těm, kteří se aktivně zapojili do úklidu 
spadaného listí na návsi kolem kapličky, pomníku a v okolí Svatého Václava, který 
se konal v sobotu 22. listopadu. Je pravdou, že přestože byly informace o konání 
této brigády čtrnáct dní předem vyvěšeny na hospodě i prodejně, účast nebyla 
nikterak valná. O to víc si vážíme těch, kteří i přesto, že měli doma určitě spoustu 
práce, si našli tři hodiny času na to, aby přišli a přispěli k tomu, že naše obec je o 
něco hezčí. 
 
 
Vybavení obecní posilovny 
 
Počátkem letošního roku jsme podali žádost o dotaci z grantového programu 
Jihočeského kraje na vybavení obecní posilovny cvičebními stroji. Krajský úřad 
nám  bohužel  dotaci  nepřidělil  a  tak jsme akci realizovali  v omezeném rozsahu   

 
z vlastních zdrojů. Už v tuto chvíli mají místní sportovci velice slušné vybavení, jak 
můžete vidět na přiložené fotografii. Přesto jsme od našeho původního záměru 
neustoupili   a   na  pořízení   zbývajícího  cvičebního  nářadí  opětovně zažádáme  



Jihočeský kraj o dotaci z grantu na podporu sportu, který bude vypsán počátkem 
příštího roku. Doufejme, že již s větší úspěšností, protože podpora sportu je 
jednou z našich priorit.  
 
 
Rekonstrukce klubovny a posilovny 
 
Se sportem, mládeží a všemi místními spolky je vlastně spojená i další akce, a to 
rekonstrukce klubovny a posilovny. Tu na základě vyhraného výběrového řízení 
realizovala stavební firma Garantstav stavební Strakonice s.r.o. Celá akce, která 
byla částečně financována z fondu Ministerstva pro místní rozvoj České 
republiky, je již ukončena a celý objekt byl 16. prosince zkolaudován. Proměna 
celého objektu a prostranství před ním je markantní. Z kdysi zchátralé a 
odpudivé budovy je rázem chlouba naší obce, kterou podtrhuje i úprava 
prostranství před tímto objektem. Ve velkém kontrastu naproti tomu je 
prostranství na druhé straně komunikace. Tento obecní pozemek je doposud ve 
velmi zanedbaném stavu, což nemohlo uniknout pozornosti mnoha našich 
spoluobčanů, kteří nás na to již několikrát upozornili. O problému samozřejmě 
víme a tento stav nás nikterak netěší. Revitalizace byla ale odkládána právě 
z důvodu několik let probíhající rekonstrukce budovy bývalé autobusové garáže, 
kdy se na tomto pozemku střídal různý stavební materiál. Jelikož jsou tyto práce 
již dokončeny, zaměříme se příští rok i na tuto část naší obce. Zpátky ale ještě ke 
klubovně a posilovně. Jak bylo řečeno, vše je hotovo a nabízíme všem zájemcům, 
aby si přišli budovu, včetně jejího vybavení, osobně prohlédnout. Jelikož v pátek 
26. prosince se koná v sále místní hospody turnaj ve stolním tenise a většina 
z nás tam bude, spojíme tento termín i s exkurzí do obecní klubovny a posilovny. 
Takže kdo budete mít zájem, vyhledejte v tento den někoho z nás v prostorách 
hospody a my buď osobně anebo delegovaným průvodcem vás objektem 
provedeme. 
 
 
Podzimní výlovy rybníků 
 
V průběhu října proběhly postupně výlovy třech obecních rybníků. Vše začalo 
osmnáctého na Němečku, o týden později jsme se přesunuli na Štírovský a na 
státní svátek 28. října přišlo na řadu Koupaliště, kde ale byli jen malí kapříci na 
násadu. Výtěžnost zůstala pro letošek lehce za očekáváním, ale i tak se 
domníváme, že ryb bude pro každého dostatek. Menší přírůstky byly zejména na 
Štírovském způsobeny přílišným přerybněním tohoto rybníka, díky čemuž ale 
zase máme kvalitní násadu na příští a další roky. Takže žádná pohroma se nekoná. 



Poslední výlov, a to ten vánoční, se koná v pondělí 22. prosince na Malém 
Humíči, kdy se poté budou na návsi před obecním úřadem prodávat vánoční 
kapříci. Prodej bude zahájen v cca 13 hodin a cena pro letošek vzhledem k jejich 
menší velikosti lehce klesla na 80 Kč/ks. 
 
 
Posvícenská zábava 
 
Ještě jsme tentokrát nepsali nic o kultuře, tak to pojďme rychle napravit. První 
společenskou akcí uplynulého čtvrtletí byla posvícenská zábava, která se konala 
v sobotu 1. listopadu a zahrála na ní horažďovická kapela Experiment. Kdo si tuto 
akci nechal ujít, ten zřejmě přišel o velký historický milník, protože se s největší 
pravděpodobností jednalo na dlouhou dobu o poslední posvícenskou zábavu. 
Poslední hřebíček do rakve této tradiční zábavy zatlouklo pouhých šedesát tři 
platících návštěvníků. Velký finanční prodělek místního hasičského svazu a 
totální nezájem místních obyvatel o tuto zábavu přesvědčil i ty poslední 
nadšence, kteří za její zachování doposud bojovali. 
 
 
Rozsvícení vánočního stromu 
 
O pátečním večeru 28. listopadu 2014 se konalo rozsvícení vánočního stromu na 
návsi. Místní ženy zorganizovaly pro děti lampionový průvod obcí. Před vlastním 
rozsvícením stromu zahrála na dudy Zuzana Plechatá, kterou zpěvem 
doprovodila Barbora Hájková. Po krásném kulturním zážitku se děti občerstvily 
párkem v rohlíku a štrůdlem, které místní ženy napekly, dospělí mohli ochutnat 
výborný svařák a posedět a pohovořit ve společenské místnosti obecního úřadu a 
na chvilku zapomenout na předvánoční shon. 
 
 
Čerti a mikulášská nadílka 
 
Každým rokem v předvečer Svatého Mikuláše se otevírají brány pekelné a 
nezbední čerti vyrážejí zúčtovat s hříchy našich ratolestí. Nejinak tomu bylo i 
letos. Černé svědomí sevřelo nejednu malou dušičku. Naštěstí laskavý Mikuláš a 
milí andělé krotili čertovské řádění a za básničku nebo písničku odpustili i nějaké 
ty lumpárny a navíc dětem nadělili spoustu sladkostí. Aby toho nebylo málo, tak 
si to dětičky hned druhý zopakovaly, tentokrát v sále místní hospody, kde náš 
svaz žen v čele  s Bohunkou Kořánovou uspořádal Mikulášskou nadílku.  Součástí  



tohoto zábavného odpoledne bylo 
loutkové divadelní představení 
Zlatovláska, které stejně jako 
v loňském roce do naší obce 
přivezla Loutková divadelní 
společnost Radost ze Strakonic. Po 
tomto krásném vystoupení se na 
scéně opět objevilo dětem 
nechvalně známé trio - Mikuláš, 
anděl a čert. Čerti byli vlastně 
hned dva, to kdyby jeden nestíhal odnášet hříšníky do pekla, ale opět byli bez 
práce. Mikuláš s andělem obdarovali děti drobnými dárečky, a když se za nimi 
pekelná brána zase na celý rok uzavřela, poseděli všichni u dobrého jídla a pití. 
 
Exkurze do pivovaru 
 

Naši hasiči si po výborných výkonech na hasičských soutěžích a skvělé 
reprezentaci naší obce dopřáli 19. prosince zajímavou kulturní akci, a to exkurzi 
do Měšťanského pivovaru ve Strakonicích. Nejenže se dozvěděli něco zajímavého 
o historii vaření piva, ale i většinu z piv, které se v současnosti v tomto pivovaru 
vaří, i ochutnali. A dle mínění všech zúčastněných to byl velmi zajímavý a 
naplňující zážitek. 
 
Zpívání koled v kapli 
 

Stalo se již tradicí, že před štědrým dnem, 21. prosince, se v naší kapličce na 
návsi uskuteční zpívání koled. Věříme, že se zde sejdeme v hojném počtu a v 
dobré náladě. S potěšením sledujeme, že nejen ta starší, ale i mladší generace si 
najde čas na tuto krásnou akci, jejíž úroveň rok od roku stoupá. 
 
Vánoční turnaj ve stolním tenise 
 

O druhém svátku vánočním se v sále místní hospody uskuteční první ročník 
vánočního turnaje ve stolním tenise. Před uzávěrkou tohoto zpravodaje již bylo 
přihlášeno čtyřicet soutěžících, takže můžeme očekávat opravdu velké bitvy. 
Výsledky vám pochopitelně přineseme v jarním vydání zpravodaje. 
 
Silvestrovský ohňostroj 
 

Poslední den tohoto roku si nenechte ujít velkolepý ohňostroj, který rozzáří nebe 
nad Mečichovem v půl sedmé večer. 



Hasičský kalendář 2015 
 

I v letošním roce daly mečichovské hasičky svá těla všanc a nafotily již druhý 
nástěnný kalendář. Jeho křest a zároveň zahájení prodeje se uskuteční, jak jinak, 
na hasičském plese, který se koná v sobotu 10. ledna a zahraje na něm skupina 
Talisman. Tímto jste všichni zváni. Zakoupit kalendář bude pochopitelně možné 
i následující dny po plese prostřednictvím kterékoliv z hasiček. Cena se kvůli 
inflaci zvedá z loňských 199,- Kč za kus na letošních 200,- Kč za kus. A když 
říkáme kus, tak myslíme jeden kus kalendáře, ale ve skutečnosti v něm je 
jedenáct krásných kusů a k tomu jeden malý kousek a navíc ještě jeden poloviční 
kousíček, ale to se dozvíte, až si kalendář koupíte. I přes toto „razantní“ zdražení 
zůstanou děvčata u svých civilních zaměstnání, protože veškerý zisk neskončí na 
jejich bankovních kontech, ale stejně jako minulý rok poputuje do Dětského 
centra ve Strakonicích. Tímto se zároveň otevírá možnost štědřejším zájemcům, 
kteří by byli ochotni obětovat více než stanovených 200,- Kč, že mají tuto 
možnost a zároveň jistotu, že opravdu celý obnos poputuje k těmto mrňousům. 
Navíc je možné přispět i hmotnými dary, jako například dětským oblečením, 
hračkami a veškerými dětskými potřebami. Podrobné vyúčtování bude 
pochopitelně otištěno v příštím vydání tohoto zpravodaje. Závěrem je k tomuto 
projektu nutno podotknout, že počáteční stud našich modelek z focení prvního 
ročníku kalendáře je ta tam, takže pánové počítejte s tím, že s tímto kalendářem 
zavěšeným doma v kuchyni vám bude horko i v zimních měsících. Ani dámy však 
nebudou strádat zimou, protože je bude hřát pocit, že přispěly na dobrou věc. 
 
Přehled dotací v roce 2014 v číslech: 
 

Výkon státní správy: 54 000,- Kč 
POV DT 1-5 –rekonstrukce místních komunikací: 190 000,- Kč 
POV DT 8 – úroky z úvěru: 63 000,- Kč 
Záštita členky Rady Jihočeského kraje – turnaj v malé kopané: 3 000,- Kč 
Stavební úpravy – klubovna a posilovna Mečichov: 378 897,- Kč 
Grant na podporu tvorby územního plánu: 54 000,- Kč 
Volba do Evropského parlamentu: 22 164,- Kč 
Volby do ZO a do Senátu Parlamentu ČR: 31 956,- Kč 
 
Žádosti o dotace na rok 2015: 
 

POV DT 1-5 – oprava WC v hospodě 
POV DT8 – úroky z úvěru 
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 2015. 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 2015. 

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 2015 je dle platné obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2010 stanoven ve výši 100 Kč za každého psa a je splatný k 31. lednu 2015. 
 

Stanovení cen vodného pro rok 2015 
 

Cena vodného, dle předložené kalkulace firmy Čevak a.s., zaznamenala mírné 
zvýšení pevné složky o 9 Kč za rok. Toto nepatrné zdražení je způsobeno 
zvýšením nájemného, které firma platí obcím Doubravice, Mečichov a Hlupín dle 
schváleného plánu obnovy vodovodní infrastruktury. Pohyblivá složka zůstává 
na loňské úrovni. Úhrada vodného bude i nadále účtována ve dvousložkové 
formě a zaplatíme za něj toto: 
   - pevná složka vodného u vodoměru do 2,5 m3/H  309 Kč/rok bez DPH 
 355 Kč/rok s DPH 
   - pevná složka vodného u vodoměru do 6 m3/H  1 734 Kč/rok bez DPH 
 1 994 Kč/rok s DPH 
   - pohyblivá složka vodného 37,41 Kč/m3 bez DPH 
 43 Kč/m3 s DPH 



Výročí spoluobčanů 
 
04.01.  Miloslava Kopečná (č.p. 107) 50 let 
06.02.  Jan Braťka (č.p. 101) 75 let 
17.02.  Josef Křivanec (č.p. 72) 65 let 
21.02.  Jana Klečková (č.p. 62) 55 let 
17.03.  Václav Bašta (č.p. 37) 55 let 
28.03.  Anna Balková (č.p. 15) 75 let 

 
Kulturní, společenské a ostatní akce v období leden až březen 2015 
 
10.01. Hasičský bál – hraje skupina Talisman 
14.02. Masopustní průvod 
17.02. Bakus 
21.02. Dětský maškarní bál 
07.03. 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. 
 
 
Jelikož má naše smluvní tiskárna od 19. prosince celozávodní dovolenou, bylo 
nutné dát zpravodaj do tisku před tímto termínem. Proto některé akce, které 
právě v obci probíhají nebo proběhnou do konce roku, zde nejsou zmíněny 
anebo jen okrajově formou prosté informace o jejich plánovaných termínech. 
Podrobněji je samozřejmě rozebereme v příštím březnovém vydání zpravodaje. 
 
 
Závěrem pochopitelně nemůžeme opomenout popřát vám všem krásné prožití 
vánočních svátků, bohatého Ježíška, veselého Silvestra, ale hlavně v příštím roce 
spoustu štěstí, lásky, zdraví a pohody, protože to jsou ty nejdůležitější hodnoty, 
bez kterých by se nám žilo podstatně hůře. Takže čtyřiadvacátého pozor na rybí 
kosti a zlaté prase, jedenatřicátého na šampáňo a jiné bolehlavy a prvního si 
k obědu nezapomeňte uvařit čočku. Krásné vánoční svátky! 
  

Zastupitelstvo obce Mečichov 


