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Vážení spoluobčané,
letošní jaro, které již minulý týden vystřídalo léto, bylo prazvláštní. Jestli se vůbec
o nějakém jaru dalo hovořit. Hřejivý záblesk v podobě několika krásných
březnových dní s téměř letními teplotami vzápětí nadlouho vystřídal takový
studený charakter počasí, jaký nebyl ani o Vánocích. Ranní teploty padaly hluboce
pod bod mrazu a přes den to také nebyla žádná sláva. Své by o tom mohly
vyprávět ovocné stromy, které se pro letošek proměnily v okrasné dřeviny,
protože většina jejich plodů tuto anomálii nepřežila. Také včelaři místo velkých
výnosů medu museli naopak svým dělnicím dopřát trochu té cukrové vody. Jediní
spokojení snad byli jen provozovatelé lyžařských vleků a prodejci exotických
dovolených. Pozvolný obrat začal až téměř v polovině května, kdy se teploty
i srážky vrátily do svých dlouhodobých průměrů. Ve třetím květnovém týdnu však
přišla další studená sprcha. Ta ale nebyla způsobena meteorologickými výkyvy,
nýbrž výkony našich hokejistů na mistrovství světa ve Francii. Bohužel každý den
není posvícení a v tomto případě asi budeme muset ještě dlouho baštit
hnětynky z mrazáku, které jsme tam „nasulcovali“ z hvězdných let naší hokejové

reprezentace z přelomu tisíciletí. Na druhou stranu každý správný optimista určitě
ocenil, že nemusel dřepět doma u televize a čumět na hokej, ale mohl si na
zahradě užívat hřejivé sluníčko, když už se nám konečně také ukázalo. Hokejové
mistrovství je už ale minulostí a před námi se otevírá léto, prázdniny, dovolené
a rovněž přehršel sportovních a kulturních akcí. Nabídka dozajista pestrá a v září
určitě budeme mít nač vzpomínat. Zavzpomínat si ale můžeme už i teď, na
červnové, květnové, dubnové a trochu i březnové události. Tak pojďme na to.
Retro disco
Po čtvrt stoleté odmlce opět zalilo místní sál a v něm všechny tanečníky světlo,
měnící se v rytmu rokenrolových i popových písní. V sobotu 25. března jsme se
totiž vrátili v čase a záhy se ocitli na retro diskotéce Františka Mareše. A retro
nebyly jen songy linoucí se z reproduktorů, ale částečně i cenovky na nápojovém
lístku. Prvních sto piv totiž bylo k mání za legendární dvě koruny a padesát haléřů.
Čtyři piva za pětku zná současná omladina jen z filmů pro pamětníky, případně
z velkých festivalů. Tam ale ta pětka není v korunách, nýbrž v eurech. Pivo však
nebylo hlavním tahákem této akce, tím byly hlavně hity osmdesátých
a devadesátých let a rovněž dobová móda. Úspěch pořadatelů byl patrný zejména
při pohledu na zcela zaplněný parket a téměř všechny židle v sále. Je vidět, že
nostalgie funguje a každý dříve narozený by těch pětadvacet let rád vrátil.
Doufejme proto, že se v brzké budoucnosti dočkáme reprízy této akce.
Velikonoce
Na zelený čtvrtek odpoledne si náš zvon sbalil kufry a vyrazil na mezinárodní
symposium do Říma. Školákům a předškolákům tak nezbylo nic jiného, než jeho
úlohu zastoupit, a tak ráno v poledne a večer obcházeli celou ves a řehtačkami
oznamovali příslušnou denní dobu až do bílé soboty. O tom, že naše obec
nevymírá, se mohl přesvědčit každý, kdo „hejno“ koledníků, ve věku nula až
patnáct let, potkal. Napočítat mohl až dvaašedesát nohou. Sofistikovanou
matematickou rovnicí potom už snadno každý určil, kolik si má nachystat vajec,
aby každého jednotlivce za jeho službu odměnil, až celá družina dorazí pro koledu.
Jedno plato to dozajista nespravilo. O velikonočním pondělí nastala dlouho
očekávaná chvíle pro všechny příslušníky drsnějšího pohlaví. Říká se „ženu ani
květinou neuhodíš“ a všichni džentlmeni se s tímto pořekadlem dozajista
ztotožňují. Ale pomlázkou … ha ha ha … to je jiná! ☺☺☺ To je v podstatě
povinnost, vycházející z pradávné tradice. Každá dívka chce být přece stále mladá
a takové malé fialovo zelené jelítko na zadečku je zanedbatelná daň za krásu.

Pánové tak v zápalu boje proti vráskám svých drahých poloviček rádi přitlačili na
spletí vrbových proutků a pro jistotu celou proceduru několikrát zopakovali.
Výlov Velkého Humíče
Bílá sobota byla černým pátkem pro některé kapříky z Velkého Humíče.
O velikonocích se totiž konal výlov tohoto rybníka, a oni tak skončili tento den na
talíři. Z lehce uplakaného rána se během dopoledne vyklubalo celkem příjemné
počasí a my tak mohli ulovené rybičky v klidu spočítat, roztřídit, rozvést na další
rybníky a zbylé prodat. Kdo se sem přišel podívat, mohl si prohlédnout i několik
trofejních sumců a štik. Po výlovu se na obecním úřadě konalo pro všechny rybáře
i pozorovatele malé posezení, na kterém nám zahrál a zazpíval pan Tonda Hakr.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Předposlední dubnovou sobotu jsme se opět zbavovali cenností, které po dlouhá
léta vyplňovaly prostory našich sklepů a garáží. V tento den k nám totiž dorazili
chlapci od Mariuse Pedersena, aby útroby jejich popelářských vozů pozřely vše, co
jsme jim byli ochotni předhodit. Jarní termín bývá vždy statisticky silnější než
podzimní, a i tentokráte se toto pravidlo potvrdilo. Na návsi se tak střídaly ruční
povozy s motorizovanými stroji a chvílemi se tvořily i kolony. Krátce po desáté
dopolední jsme našim starým pneumatikám, gaučům a vyjetým olejům naposledy
zamávali, a ty vyrazily směr Plzeň. Na podzim si tuto proceduru určitě
zopakujeme, takže kouká-li vám péro z gauče, nezoufejte, do dušiček bude pryč.
Horažďovická padesátka
Poslední květnovou sobotu se konal dvaapadesátý ročník druhého nejstaršího
dálkového pochodu v Čechách – Horažďovická padesátka. Sportovci všech
věkových kategorií měli na výběr ze sedmi různých tras pro pěší i cyklisty. Podle
svých sil a chuti si tak mohl každý zvolit okruh dlouhý sedm, patnáct, dvacet pět,
padesát nebo rovných sto kilometrů. My vsadili na vzdálenost vyplývající z názvu
akce, čili padesát kilometrů. V ranních hodinách jsme tak dorazili na svých
bicyklech na nádvoří horažďovického zámku, kde probíhala registrace všech
účastníků. Po zaplacení čtyřicetikorunového startovného jsme obdrželi mapu
trasy s popisem významných míst a případných úskalí a rovněž tatranku na
doplnění energie. Poté již nic nebránilo tomu, abychom za krásného letního
počasí pod vymetenou azurovou oblohou bez mráčku vyrazili podél levého břehu
řeky Otavy proti jejímu proudu do Malých Hydčic. Zde jsme se od vody odpoutali

a namířili přes Hliněný Újezd do Hradešic a dále přes Budětice a Tedražice až do
Hrádku u Sušice. Tam byla taková malebná hospůdka s venkovním posezením, na
které se dalo vytknout snad jen jediné. To že byla zavřená! A tak jsme se slepenou
hubou pokračovali dál do Sušice. Zde nás cyklostezka opět zavedla na levý břeh
Otavy, tentokrát už jsme však netáhli svoje lodě proti proudu jako burlaci na
Volze, ale nechali se pomyslně unášet na jejich vlnách zpět k domovu. Před
Chmelnou jsme se suchou nohou přesunuli přes vodu, a protože se říká „do stejné
řeky dvakrát nevstoupíš“, až do cíle se drželi pravého břehu toku. U Hydčické
vápenky jsme uhnuli na Veřechov a přes Svaté Pole se vrátili zpět do Horažďovic.
Krom již zmíněného piva se nám vyhnuly i defekty a pády, takže to byl naprosto
vydařený výlet, v jehož cíli jsme navíc obdrželi diplom a pamětní skleničku.
Jo a jedna studená sušická desítečka v kempu u řeky přeci jenom byla.
Organizátorům tak posíláme velikou pochvalu. Pro všechny, kdo by se chtěli příští
rok pěšího pochodu, případně cyklistického výletu také zúčastnit, jsou k dispozici
webové stánky Klubu přátel horažďovické padesátky www.hd50.webnode.cz, kde
najdete veškeré podrobnosti a také nějaké povídání o jeho historii.
Tříděný odpad
Dle výkazu společnosti EKO-KOM, a.s. jsme v prvním čtvrtletí tohoto roku
společně vytřídili téměř dvě tuny separovaného odpadu. Konkrétně se jednalo
o 0,2 tuny papíru, 1,131 tuny plastů a nápojových kartonů a 0,517 tuny skla. Za to
jsme od této společnosti obdrželi finanční odměnu ve výši 8.874,50 Kč. V tomto
přehledu navíc nejsou započteny kovy, elektroodpad a bioodpad, které rovněž
třídíme, ale do tohoto sumáře se nezapočítávají. Vám všem, kterým naše planeta
není lhostejná a poctivě třídíte každou „petku“, „igeliťák“, či flašku od kečupu,
velice děkujeme a vážíme si toho. Opravdu to má smysl. Kdybychom se totiž jen
do nekonečna alibisticky vymlouvali, že těch pár kil, které každý jednotlivec za rok
vytřídí, je jen nepatrná kapka v moři proti stovkám a tisícům tun odpadů, které
skončí na skládkách nebo v oceánu, a pohodlně dál sypali vše na jednu hromadu,
brzy by nás tato plastová hora všechny pohltila.
Přezkum hospodaření
S železnou pravidelností nás každý rok na jaře a na podzim navštěvují
zaměstnanci ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje,
aby přezkoumali hospodaření naší obce. Nedělají to z čisté škodolibosti, nýbrž
z nutnosti vyplývající z litery zákona. V pondělí ráno 15. května jsme proto přivítali
paní Jitku Luňákovou a vzápětí ji zasypali všemi šanony, které jsme v průběhu

loňského roku zaplnili nespočtem účetních dokladů. Krátce po obědě vyřkla
auditorka verdikt NEVINNI a s širokým úsměvem odcestovala zpět do Českých
Budějovic. Celý protokol je zveřejněn na webových stránkách obce, případně je
možné nahlédnout do jeho listinné podoby přímo na našem úřadě. Za bezchybný
výkon proto starosta udělil paní účetní ústní pochvalu před prázdnou zasedací
místností a koupil ji malé pivo. Z důvodu ochrany osobních údajů zde nejsou
uvedeny jména zaměstnanců, pouze jejich pracovní pozice ☺
Ekonomické okénko
Po nějakém čase opět uzrál čas, abychom shrnuli stav veškerých našich financí.
Kolují totiž v obci různé zvěsti, které se ne zcela zakládají na pravdě. Přesněji
řečeno ZCELA NEZAKLÁDAJÍ na pravdě. Předem však upozorňujeme, že příznivce
konspiračních teorií a katastrofických scénářů hluboce zklameme, protože zde
uvedeme pouze čistou pravdu, jasně a nezaměnitelně podloženou schváleným
závěrečným účtem Obce Mečichov, navíc stvrzeným protokolem auditorky
krajského úřadu z přezkumu hospodaření obce. Každý má pochopitelně nárok na
svůj názor a na svůj pohled na svět. Můžeme se do nekonečna dohadovat, jestli je
lepší vanilková zmrzlina nebo jahodová, jestli hrají lépe Babouci nebo Kabáti atd.
atd. a pořád budeme mít všichni pravdu. V žádném případě se ale nemůžeme
dohadovat, jestli je na té či oné kupičce 15 korun nebo 30 korun. Čísla totiž hovoří
jasně a žádný kompromis není přípustný. Zde je pouze jediná pravda a kdo ji
nechcete znát, tak tento příspěvek dál nečtěte. Jak to tedy vypadá s naším
avizovaným bankrotem, nastíníme posledními aktuálními výpisy k 31. 5. 2017 ze
všech účtů Obce Mečichov.
- hotovost v pokladně – 33.721,00 Kč
- běžný účet u KB – 1.728.404,13 Kč
- běžný účet u ČNB – 2.871.860,99 Kč
- investiční fond ČP Investice – 2.380.998,20 Kč
Na druhou stranu máme u Komerční banky sjednaný jeden úvěr, kterým byla
financována přestavba budovy bývalé školy na bytový dům a zde nám zbývá
doplatit 950.006,00 Kč.
Pro porovnání vývoje stavu obecních financí doporučujeme nahlédnout do
zářiového vydání tohoto zpravodaje z roku 2014. Omlouváme se všem, komu se
právě rozplynul sen o velikém skandálu. Je zde však ještě další kauza a ta se týká
daně z nemovitých věcí. Tu pro naše katastrální území stanovuje Finanční úřad pro
Jihočeský kraj. V kompetenci obce je navýšení koeficientu pro výpočet této daně.
Základní a zároveň nejnižší možná hodnota tohoto koeficientu je 1. Obec
Mečichov doposud nikdy tento koeficient nezvýšila a ani to nemá v nejbližších

letech v úmyslu. Pro rok 2017 má proto hodnotu 1, stejně jako všechna
předešlá léta. To je to číslo mezi nulou a dvojkou, a jak vypadá napsané si mohl
každý prohlédnou ve vyhlášce, zveřejněné na úřední desce obce v období od
2. ledna do 31. května tohoto roku. Ani finanční úřad dle zmíněné vyhlášky
nezdražoval, protože průměrná cena pozemků 4,39 Kč/m2 platila i v letech 2016
a 2015. Z toho všeho jasně vyplývá, že jak obec, tak finanční úřad tuto daň
nezvyšovaly. S naprosto čistým svědomím tak můžeme ony samozvané finanční
auditory, věštící z prázdného půllitru, označit za lháře, protože každý inteligentní
člověk, který umí číst a počítat, si všechny údaje týkající se finančního hospodaření
obce dohledá na webových stránkách obce, jelikož nám jejich uveřejňování ukládá
zákon.
Nabídka pro občany
Za poslední rok jsme poměrně slušně dovybavili naše „technické služby“
křovinořezem, sekačkou, zahradním traktůrkem, ale také traktorem s mulčovacím
ramenem. Zároveň od jara do podzimu zaměstnáváme dva pracovníky, kteří krom
jiné pracovní náplně zajišťují v obci údržbu veřejné zeleně. Jelikož je tato nová
technika výkonnější a navíc jsme velké plochy kolem obecních rybníků a krajnic
místních komunikací začali obhospodařovat pomocí již zmíněného traktoru
s mulčovačem, vzniká nám časová úspora, kterou lze využít pro rozšíření našich
služeb. Na podnět občanů proto nabízíme vlastníkům místních nemovitostí
možnost objednat si sečení jejich dvorků, či předzahrádek. Podmínkou by
pochopitelně byl bezproblémový přístup k těmto plochám. Tyto práce by byly
zpoplatněny pouze za skutečně vynaložené náklady na mzdu zaměstnanců
a spotřebu pohonných hmot, což dle předběžných propočtů činní cca 150 Kč na
hodinu. Kdo byste měl o tuto službu zájem, kontaktujte v nejbližší době obecní
úřad, abychom mohli včas domluvit veškeré podrobnosti a případně naplánovat
harmonogram prací.
Posilovna
Žádáme všechny, kdo navštěvují obecní posilovnu a ping pong, aby dodržovali
stanovená pravidla a do tohoto objektu vstupovali výhradně po přezutí do sálové
obuvi. Pokud se tak nečiní (a ono se tak bohužel občas opravdu nečiní), tak se
dovnitř krom jiných nečistot zanáší písek a drobný štěrk, který se zašlapává do lina
a to se tím ničí. Takovéto vybavení není v okolních obcích samozřejmostí a mnozí
nám jej závidí. Je jen na nás, jak dlouho se budeme tímto objektem pyšnit,
případně jej vrátíme do stavu před jeho rekonstrukcí.

Pálení čarodějnic, stavba májky
Poslední dubnový den měla mečichovská chasa mladá napilno. Musela vybrat máj,
podříznout, dopravit, opravit, ozdobit a vztyčit jej na návsi. Věčně omílanému
tvrzení, že na délce nezáleží, naši junáci nepodlehli a při výběru letošního stromu
vše podřídili jedinému parametru, a to výšce. Kvůli zachování bezpečnosti letecké
dopravy však byli přeci jen lehce limitováni, a proto karta a poté i lišta motorové
pily dopadla na kmínek pouze dvaatřicetimetrového smrčku. Netřeba tak
připomínat, že při vlastní stavbě se kroutily nejen podpěrné tyče, ale i nohy
nebohých otroků. Ještě před soumrakem bylo veledílo dokonáno bez ztráty
jediného muže, čemuž v počátku věřil málokdo. Poté již zbýval úkol jediný. Uhlídat
tuto „eiffelovku“ až do příchodu prvních ranních paprsků. Jelikož jsou v tomto
ohledu naši mladí velice spolehliví, nejenže tento úkol na jedničku splnili, navíc si
dobrovolně a bez nároku na honorář dozor u máje prodloužili do odpoledních
hodin prvomájového dne. V době, kdy se od Vídně viditelná špička naší májky
prvně zatřepotala ve větru, již za obcí plála hranice a na jejím vrcholu čarodějnice.
Na to, aby se zlá baba nevymanila z plamenného sevření, dohlížely oči všech
přítomných dětiček. Poté co se čarodějnice proměnila v kouř, který svěží vánek
odnášel do Německa a oheň vatry pozvolna uvadal, přesunuly se děti k ohýnku na
hřišti a zde si opekly buřty. S mastnou pusou a rozzářenýma očima se s nastupující
tmou rozutekly do svých domovů.
Výměna kontejnerů na papír a bioodpad
V únoru jsme získali další kontejnery na tříděný odpad, které byly pořízeny ze
společné dotace Svazku obcí Blatenska z Operačního programu životního
prostředí. Konkrétně se jednalo o dva modré kontejnery na papír a dva hnědé na
bioodpad. Záhy však některé obce tyto nádoby reklamovaly z důvodu
nekompatibility úchytného systému na popelářské vozy. Byli jsme proto
manažerkou svazku obcí vyzváni, abychom u své svozové firmy ověřili, zda
nebudou mít problémy s vysypáváním těchto kontejnerů. To jsme obratem učinili
a od fundované pracovnice firmy byli ubezpečeni, že kontejnery jsou v pořádku
a půjdou na jejich vozy standardně uchycovat. Že ona zaměstnankyně nebyla zcela
fundovaná, jsme zjistili až počátkem května, když se obsluha popelářského vozu
marně snažila tento kontejner uchytit k výklopnému zařízení jejich stroje.
V minutě dvanácté, těsně před proplacením faktury za dodané zboží, jsme se tak
ještě stihli s dodavatelskou firmou dohodnout na výměně těchto nádob. Z tohoto
důvodu byly tyto kontejnery během května po nějakou dobu staženy z návsi
a nebylo možné je používat. V současné době je již vše napraveno a kontejnery na

svých místech. Za tuto námi nezaviněnou komplikaci se hluboce omlouváme.
Stává se to maximálně jednou za deset let. A jelikož zmíněná pracovnice již firmu
Odpady Bohemia, s.r.o. opustila, je velice pravděpodobné, že se v příštím vydání
tohoto periodika nebudeme muset vymlouvat, že se nám podobné excesy stávají
maximálně dvakrát za deset let ☺
Opětovné čištění kanalizace
Čeho jsme se v loňském roce obávali, ale zároveň to i předpovídali, se naplnilo
dříve, než jsme očekávali. V přívodním potrubí do požární nádrže se opět usadily
naplaveniny, které jej zneprůchodnily a hladina Maštice opět značně poklesla.
Začátkem března tak byla do akce znovu povolána firma Čevak, aby tento
problematický úsek pročistila. Že se nejedná o konečný zásah, je při pohledu na
stav vody v nádrži asi zřejmé každému z vás. Po suchém květnu totiž přívodní
potrubí vyschlo a hladina vody opět klesla. Pravděpodobně se tak v blízké
budoucnosti nevyhneme radikálnější a nákladnější opravě tohoto úseku.
Sečení traviny u Věžiště
V minulém zpravodaji jsme vás informovali o výskytu kriticky ohroženého motýla
modráska hořcového v našem katastrálním území a o opatřeních na jeho
záchranu, o které jsme byli Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR požádáni.
Konkrétně se jedná o lokalitu kolem rybníka Věžiště. V polovině dubna jsme proto
posekali první část traviny, jak nám stanovil administrátor daného programu, aby
bylinka hořec hořepník mohla snáze vyrůst a vykvést. V průběhu léta samozřejmě
budeme sledovat, jestli se u nás hořci a modráskovi líbí a podaří-li se nám motýla
nebo květinu objevit a vyfotit, určitě se o to s vámi podělíme.
Program obnovy venkova
Na letošní rok jsme z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje požádali
o finanční prostředky na odvlhčení obvodové zdi společenského sálu, abychom
v budoucnu mohli opravit vnitřní omítky a obložení, až vlhkost, která je místy
velmi patrná, ustoupí. Dále potřebujeme rozšířit garáž ve dvoře hospody, jelikož
se nám rozrůstá technika a nemáme ji kde parkovat. Zde je nutné navíc zvýšit
strop a vyměnit garážová vrata, aby se dovnitř dalo zajet traktorem. Na tuto akci
již máme schválenou dotaci ve výši 190.000,- Kč. Výběrové řízení na dodavatele
stavby již proběhlo a vlastní realizace se uskuteční v září. Druhý dotační titul
v tomto programu se týká financování úroku z úvěru na výstavbu bytů v bývalé
škole a zde jsme letos získali 29.000,- Kč.

Poškozené osvětlení kaple
Počátkem června se naše kaplička ponořila do tmy. Důvod byl jediný a zcela
prostý. Stalo se tak z důvodu bezpečnosti, protože na jednom halogenu
osvětlujícím průčelí kaple jsme objevili rozbité sklo. Zřejmě únavou materiálu po
dlouholetém
každodenním
svícení
došlo
k samovolnému
zborcení
dvanáctimilimetrového tvrzeného skla, které za normálních okolností vydrží
přejezd lehčích strojů. To zní docela věrohodně že? Jako druhá varianta se nabízí
úmyslné poškození rukou vandala. Každopádně jsme zde odpojili přívod elektřiny,
neboť zde byly odkryté a ničím nechráněné elektrické vodiče, které by se
v případě deště mohly zkratovat a napáchat ještě větší škody na tomto majetku.
Dalším a daleko závažnějším důvodem bylo to, že se zde pohybují děti a díky jejich
přirozené zvědavosti mohlo dojít k daleko závažnějšímu incidentu, než jen
k vyhořelé elektroinstalaci veřejného osvětlení. Nové sklo se již vyrábí, tak
doufejme, že se kaplička v brzké době opět rozzáří do noci.
Hasičská soutěž v Čečelovicích
Letošní seriál soutěží v hasičském sportu jednotek sborů dobrovolných hasičů
našeho okrsku byl zahájen v sobotu 3. června v Čečelovicích. Tento den se zde
konala soutěž o pohár starosty tamního SDH a účast soutěžících byla velice hojná.
Hřejivé sluníčko sem přilákalo spoustu požárníků i pozorovatelů, a tak se na
soupisce objevilo sedm dětských, čtyři dívčí a osm mužských týmů. Naše obec
dorazila v plné zbroji a obsadili jsme tak všechny tři kategorie. Drobný deficit jsme
měli jen v dětském týmu. Ten byl vyřešen „zakoupením“ jednoho malého
sportovce z Třebohostického družstva. Třebohostickým hasičům zase pro změnu
chyběla jedna dívka, kterou jsme jim na oplátku rádi poskytli, takže šlo vlastně
o výměnný obchod mezi spřátelenými sbory. Po vylosování pořadí bylo jasné,
že zlatým hřebem večera budou naši chlapci. Vytáhli si totiž osmičku a celou
soutěž tak uzavírali. Děvčata startovala z opačného pólu své kategorie a děti to
vzaly tak nějak středem pole z třetího místa. Po prvém výstřelu startovací pistole
se do útoku pustily třebohostické děti, po nich následoval druhý třebohostický
tým a pak už běželi naši. V dětské sedmičce se ještě předvedly Čečelovice,
Lažánky, Zadní Zborovice a Záboří. Prvá tři družstva se umístila ve stejném pořadí,
v jakém startovala s časy 20,96, 23,44 a 23,78 vteřin, a tak naši hned v úvodu
sezóny vybojovali krásný bronz. Po dětech přišla na řadu děvčata a jako první
rovnou ta naše. Bezchybným výkonem v čase 26,50 vteřin zvedly holky laťku tak
vysoko, že ji ostatní hasičky musely podlézt a zlato bylo naše. Dále se umístily
Třebohostice s časem 31,60, Čečelovice s časem 45,02 a výsledkovou listinu holek
uzavírala Doubravice s časem 59,03 vteřin. Boj o poslední volné medaile zahájili

místní borci a ostudu si určitě neudělali. Po nich ale nastoupili Zboráci a jejich čas
překonali o více než devět vteřin. Výsledky dalších týmů, s výjimkou Bratronic, nás
nechávaly tušit, že to naši mládenci nebudou mít vůbec jednoduché, když jim
navíc s každým odhozeným kelímkem těžkly nohy. Pitný režim však v tomto
parném počasí bylo nutné dodržet, přes to nejel vlak. Naši nastupovali na
startovní čáru s vědomím, že čtyři ze sedmi týmů zaběhly pod třicet vteřin. Zde se
ale naplno projevila jarní příprava našich borců a po shození obou terčů se
časomíra zastavila pouhých padesát pět setin vteřiny za vítězným časem družstva
z Třebohostic. Druhé místo bylo doma a my tak hned na první soutěži
zkompletovali všechny tři cenné kovy. Celkově tak mužská kategorie dopadla
takto: 1. Třebohostice (23,87), 2. Mečichov (24,42), 3. Radomyšl (24,91), 4. Zadní
Zborovice (25,15), 5. Lažánky (27,34), 6. Čečelovice (34,68), 7. Doubravice (35,94),
8. Bratronice (49,57). Kde jsme opět pohořeli, byla pivní štafeta. I když rozdíly už
nebyly tak markantní jako na loňské soutěži v Lažánkách. Je vidět, že i zde se
vyplatil pravidelný a svědomitý trénink. Ceremoniál v podobě vítězného kolečka
na návsi a koupání ve Velkém Humíči se tentokrát nekonal z důvodu absolutního
vyčerpání všech soutěžících.

Výročí spoluobčanů
20.07.
02.08.
31.08.
14.09.
30.09.

Bohumil Slanec (č.p. 27) 81 let
Jana Zachová (č.p. 7) 60 let
Marie Beranová (č.p. 53) 91 let
Václav Boháč (č.p. 85) 70 let
Věra Kolářová (č.p. 18) 75 let

Narození nových občánků
11.4.2017 Matýsek Klečka (č.p. 76)
26.4.2017 Honzík Kořán (č.p. 91)
Opustili nás
† 25.05.2017 – Václav Hejduk (č.p. 3) - 73 let.
Kulturní, společenské a ostatní akce v období červenec až září 2017
01.07. posezení s harmonikou na hřišti (Hakr & Lávička)
05.07. hasičská soutěž v Doubravici
29.07. XXXVIII. ročník Rally Agropa
04.08. koncert skupiny Kabát Revival Plzeň
19.08. rybářské závody
08. nebo 09.09. pouťová zábava – ještě bude upřesněno
10.09. pouť
Důležité termíny
21.10. vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu
Závěrem si vás dovolujeme pozvat na mši svatou, která se bude konat v naší
kapličce o mečichovské pouti v sobotu 9. září od 11:00 hodin a povede
ji blatenský farář pan Marcin Piasecki.
A to je pro tentokrát vše, co se na tyto stránky vešlo. Naši hasičskou soutěž
a turnaj v malé kopané si rozebereme na podzim. Tyto akce již sice proběhly, ale
redakční rada už měla po uzávěrce tohoto vydání. Do nastávajícího léta vám
přejeme spoustu pohody, sluníčka, dobré nálady a krásné zážitky. Ať vás stres,
nehody a zlí šéfové na hony obcházejí, abychom se o pouti všichni ve zdraví sešli.
Zastupitelstvo obce Mečichov

