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Vážení spoluobčané,
čtvero ročních období se prostřídalo takovou rychlostí, jako kdybychom mávli vrbovým
proutkem a než jsme se stihli rozkoukat, opět v našich příbytcích nasáváme vůni jehličí
a vánočního cukroví a na lustru se pohupuje jmelí. Jediný rozdíl proti loňsku najdete na
adventním věnci, protože zde nám stále chybí zapálit poslední svíce, jelikož zlatá adventní
neděle se letos prolíná se štědrým dnem. Sedmnáctý rok už to má zkrátka sečtené
a nelítostně ukrajuje poslední dny v kalendáři, my odškrtáváme zbylé letošní resty
a sluníčko se již pomalu nadechuje k ofenzívě proti temnotě, neboť se právě v těchto
dnech dotklo obratníku Kozoroha a odrazilo se od něj směrem k nám, což samozřejmě
znamená, že dny už se nebudou krátit a na Nový rok již budeme mít delší den o celý slepičí
krok. A až ta slepička dokráčí do druhého února, bude z toho celá hodina světla navíc.
A více sluníčka znamená více radosti. Pojďme se ale ještě vrátit do pomyslné doby temna
dřív, než nám zima frnkne a my s jarním sluníčkem vyrazíme na zahrádky. Na podzim jsme
lovili, volili, rodili, sváželi, strašili, uklízeli, rozsvěcovali, kontrolovali, tančili a naháněli. Toť
vše. Komu toto shrnutí nestačí, nechť obrátí list a dále nalezne podrobnější informace ☺

Výlovy obecních rybníků
Podzimní období je pevně spjato s výlovy chovných rybníků a stoupenci Petrova
cechu tak mají plné ruce práce, aby sklidili plody své celoroční práce. Mečichovské
rybářské družstvo nešlo proti proudu, a tak jsme i my 14. října oprášili saky, kádě a
gumovky a vyrazili na Němeček, coby nejnižší rybník v naší vodní kaskádě. V tomto
rybníku se každoročně daří nejen blátu, ale i třeboňským šupináčům, a tak hned
v úvodním podniku našich výlovů bylo jasno, že kaprů bude na Vánoce dostatek.
Bláta bylo rovněž nadbytek, to však s podivem nikdo koupit nechtěl, ač jsme jej
nabízeli velmi levně, a tak následoval tradiční veslařský trénink a tím jsme této
komoditě umožnili další postup Zhůřeckým a Březovým potokem, dále Otavou,
Vltavou a Labem přes Hamburg až do Severního moře. Třeba k nám na oplátku za
pár let připlují stejnou trasou nějací lososi ☺ Ale zpět ke kaprům. Těch jsme zde
koncem minulého roku vysadili rovných 650. Stovka skončila s průběhu roku v
tlamě vydry říční, případně na jídelníčku jiných zákonem chráněných pytláků,
člověka nevyjímaje. Zbytek jsme rovným dílem roztřídili do dvou velikostí. Menší
ryby zůstaly na místě, ty větší se přestěhovaly na Malý Humíč. Bahňák, kde bylo
nasazeno pouhých dvacet kaprů na vytření, jsme letos nelovili, protože porybný
Vodička začal již týž den večer pouštět rybník Bílý Kámen a my si raději nechali oba
naše spodní rybníky napustit, abychom v nich měli přes zimu dostatek vody.
O týden později přišly na řadu rybníky rovnou dva. Nejprve Truhlář a poté
Koupaliště. Ani v jednom z nich však nebyla tržní ryba, ale pouze násada. Tyto
rybníčky nám totiž slouží jako jakési rybí jesličky, přípravka na velký svět dospělých
kaprů v Němečku a Štírovském. Na Truhláři jsme v loňském roce mnoho úspěchů
nesklidili, protože jeho hladinu zcela zakryla vodní bylinka okřehek menší. Letos
jsme s ní urputně bojovali, vítězstvím se ale naše snažení označit nedá. Vodní
hladina i nadále z větší části připomínala irské řeky v den oslav svatého Patrika. Po
vytažení rybářských sítí jsme však byli mile překvapeni, protože i přes téměř
nepropustnou zelenou deku pohupující se na hladině téměř celé léto, jsme
napočítali sto pět a sedmdesát kapřích adolescentů, kteří zde vyrostli z úplných
pišišvorů. Na hrázi Truhláře jsme se těmito kapry rozloučili a vydali se každý svou
cestou. Oni korejským traktorem na západ (na Němeček) a my českým traktorem
na východ (na Koupaliště). Zde jsme nejprve poobědvali opečenou klobásu s
chlebem, poté se podávala káva s výbornou buchtou, a když konečně v rybníce
stekla voda, vrhli jsme se do loviště. Po posledním máchnutí sakem jsme s úžasem
zjistili, že jsme vylovili tři stovky kapříků, což bylo na chlup stejné množství, jaké
jsme sem na jaře nasadili.
Třívíkendový maraton výlovů obecních rybníků jsme završili v den státního svátku

vzniku samostatného československého státu. Sobotní ráno 28. října se naše
veškerá rybářská technika soustředila na hrázi rybníka Štírovský. A jelikož to
zároveň byly takové naše rybářské dožínky, chybět zde nemohl ani Stanley, od
kterého se vinul trávou jako had oranžový prodlužovací kabel, na jehož druhém
konci spočíval kohoutek pípy. Přísun životadárných tekutin tak byl zajištěn. Rybáři
tak měli splněny veškeré podmínky pro svou práci. A té bylo skutečně dost.
V lovišti bylo bahna po prsa urostlého rybáře, a tak jakýkoliv pohyb vyžadoval
nesmírnou námahu. Velkých ryb na Štírovském nebylo tolik jako na Němečku,
jelikož jsme zde na jaře zaznamenali poměrně velký úhyn, jehož příčinu se nám
nepodařilo zjistit. I přes tuto ztrátu jsme odtud do Malého Humíče přidali dalších
180 ryb, což v součtu činí 450 kaprů na vánoční prodej. Zbylých cca 200 kaprů,
kteří ještě nedosáhli prodejní váhy, jsme přestěhovali na Zážlení, kde přezimují a o
velikonocích půjdou zpět do svého domovského rybníka. To ale nebylo zdaleka
všechno. O loňských vánocích jsme zde totiž vypustili kapry, které jsme neprodali
a ti se zde během léta vytřeli. Loviště tak bylo plné plůdku malých kapříků.
Nějakým nedopatřením se zde přemnožili i karasi, kteří zřejmě emigrovali ze
sousedního Hlubokého, neboť my jsme tento plevel v loňském roce na rybníce
neměli, ani jsme jej nevysazovali. Rychlá rota na přebírce tak měla plné ruce
práce, aby oddělila zrna od plev. Malé kapříky jsme poté nastěhovali na Truhlář
a Koupaliště. Jestli se jich alespoň polovina dožije jednoho roku života, budeme
mít příští podzim násady, že ji budeme nasazovat i na hrábě ☺
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V pátek dvacátého a v sobotu jednadvacátého října se v celé České republice
konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Po čtyřech letech jsme tak
vystavovali mocipánům vysvědčení a některým rovnou i stopku. I když co si
budeme nalhávat, některých zasloužilých poslanců se zbavit je doslova nemožné.
Takové vyhodíte dveřmi a oni vrátí se oknem. Tyto volby byly specifické tím, že
vítěz byl znám dlouho dopředu. Neznámou bylo pouze to, o kolik procent Babiš
všem ostatním stranám a hnutím uteče. Andrej ani nemusel utrácet peníze za
kampaň, tuto práci za něj odvedly ostatní strany a především v té době ještě
koaliční partner ČSSD. Nakonec tato cílená anti kampaň získala pro hnutí
ANO 2011 přes jeden a půl miliónu hlasů, což znamenalo 29,64 procent všech
platných hlasů. Druzí občanští demokraté i třetí Piráti získali každý o téměř milión
hlasů méně, což činí pro každého zhruba jedenácti procentní podíl. V naší obci žijí
svědomití voliči, proto jsme i tentokrát ve volební účasti přesáhli celorepublikový
průměr, který byl 60,84%, o téměř šest procent. Z tabulky pod textem je patrné,
že naše obec v rozložení politických preferencí nikterak zásadně nevybočuje

z celorepublikového měřítka. Dle mečichovského modelu by však do poslaneckých
lavic zasedlo pouze pět stran namísto současných devíti a dveře Strakovy
akademie by zůstaly zavřeny KDU-ČSL, ČSSD, ODS i TOP 09, což jsou všechno
strany, které v minulosti tahaly za delší konce provazů. Zbytek národa ale tak
přísný nebyl, a tak na naše staré známé řečníky budeme ve zprávách koukat
i nadále. Ještě pro upřesnění. Do Poslanecké sněmovny kandidovalo celkem třicet
jedna stran a hnutí. Zde uvádíme pouze ty, které v Mečichově dostaly alespoň
jeden platný hlas.
Název strany
ANO 2011
SPD
Česká pirátská strana
KSČM
STAN
KDU-ČSL
ČSSD
ODS
TOP 09
Strana svobodných občanů
Strana zelených
ROZUMNÍ
Sportovci
Republikáni

Mečichov
hlasy
62
15
13
13
11
7
6
5
4
4
2
1
1
1

Mečichov
%
42,75
10,34
8,96
8,96
7,58
4,82
4,13
3,44
2,75
2,75
1,37
0,68
0,68
0,68

ČR
%
29,64
10,64
10,79
7,76
5,18
5,80
7,27
11,32
5,31
1,56
1,46
0,72
0,20
0,19

Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
V sobotu 21. října jsme se nezbavovali jen starých a vysloužilých poslanců, ale
i gaučů, koberců, pneumatik a dalších zbytečností. Tento den jsme totiž nejenže
lovili dva rybníky a šli k volbám, navíc jsme ještě vyklízeli všemožné harampádí,
protože se konal pravidelný půlroční svoz velkoobjemového komunálního
a nebezpečného odpadu. Že se jedná o komoditu věčnou a nikdy
nevyčerpatelnou, se přesvědčil každý, kdo toho dne dopoledne pobýval na návsi.
U popelářského vozu se střídal jeden alegorický vůz za druhým a chlapci od
Mariuse Pedersena měli plné ruce práce, aby vše nacpali do chřtánů jejich povozů.
Další svoz je již objednán na 21. dubna příštího roku, a tak máme celou zimu čas,
abychom v klidu nastřádali další poklady a tři týdny po velikonocích jim dali
definitivní sbohem.
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Kontrola agendy evidence obyvatel
Na počátku druhého říjnového týdne zavítala na náš obecní úřad paní Smutná
z Krajského úřadu Jihočeského kraje, aby provedla kontrolu vedení agendy
evidence obyvatel a navzdory svému příjmení odtud odjížděla veselá, neboť
shledala, že celou tuto agendu, včetně přihlašování nových obyvatel a provádění
správního řízení při rušení trvalého pobytu, vykonáváme pečlivěji, než v některých
městech, kde na tuto agendu mají samostatné oddělení. Za odměnu si mohl
starosta tento protokol ofotit a vystavit si jej na noční stolek, hned vedle fotky
pana prezidenta ☺
Přezkum hospodaření
O měsíc později, na den přesně, jsme byli opět přezkoumáváni nadřízenými
dozorovými orgány. Devátého listopadu totiž proběhla na našem obecním úřadu
pravidelná kontrola hospodaření obce. Paní Jana Hůlková z oddělení přezkumu
a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu Jihočeského kraje se tentokrát
zaobírala účetními doklady z letošního roku a speciálně se zaměřila na
povinné zveřejňování dokumentů na úřední desce a elektronické úřední desce
a dodržování zákonem stanovených lhůt pro jejich publikaci. A to zejména návrhu
rozpočtu obce, rozpočtových opatření, střednědobého rozpočtového výhledu
a jejich schválených verzí zastupitelstvem obce. V tomto úseku jsme prospěli na
výbornou. Chvalitebnou jsme obdrželi za paragrafy, ale ne za ty, co překrucují
advokáti, ale za paragrafy v rozpočtové skladbě. K těm měla auditorka drobnou
výtku a doporučila nám podrobněji rozčlenit jednotlivé položky. Zjednodušeně

řečeno například rychlovarnou konvici za pět set korun zaúčtovanou na položce
jedna, spolu s křovinořezem za jedenáct tisíc, máme přeúčtovat na položku 1a
a křovinořez na položku 1b. Je to sice diskutabilní „prohřešek“, neboť ve výsledku
je vše přehledné a snadno dohledatelné, ale s kontrolorkou jsme se nehádali
a poslušně slíbili nápravu. Paní účetní si o vánocích vezme na obec větší svačinu
a bude přeúčtovávat, až se z ní bude kouřit, aby vše stihla do inventury.
V průměru jsme nakonec dosáhli výsledku 1,5, což znamená „prospěl
s vyznamenáním“ a zato nás auditorka rozhodně na hanbě klečet nenechá.
Retro disko Františka Mareše
Na konci října, týden před posvícením, se v sále místní hospůdky opět rozléhaly
hity osmdesátých a devadesátých let. Po jarní veleúspěšné premiéře retro
diskotéky Františka Mareše, organizátoři tuto akci na podzim zopakovali. A nutno
říci, že se stejným úspěchem. Staré krásné songy známých interpretů zkrátka
nikdy neomrzí, a když si je navíc máte možnost poslechnout ve společnosti svých
přátel, je tento zážitek o mnoho příjemnější. Není proto divu, že i tentokrát byl
taneční parket zcela zaplněn.
Posvícenská zábava
V sobotu večer, dva dny po Dušičkách, se v naší hospůdce konala posvícenská
zábava. K tanci a poslechu nám krásně zahrálo duo Pepa Šísl a Milan Sečanský.
Tuto dvojici mnozí jistě dobře znáte, protože kromě posvícení zde rovněž
několikrát hrála i na oslavách Mezinárodního dne žen. Účast nebyla nikterak
hojná. Trocha místních a hrstka přespolních návštěvníků jen lehce přesáhla jednu
kopu, což jsou čtyři mandele, nebo pět tuctů. To jenom pro upřesnění, aby se vám
to lépe počítalo. Oproti tomu prodělek z kasy místních požárníků také naštěstí
nebyl nikterak zásadní a čítal řádově stokoruny. Poloprázdný sál však
návštěvníkům na dobré náladě zcela jistě neubral, ba naopak. Tančilo se dlouho
do noci, a když už se zdálo, že se blíží konec, vytáhl Milan harmoniku a jelo se dál
skoro do čtvrté ranní.
Brigáda na úklid trávy na travinách u Věžiště
Následující sobotu po mečichovském posvícení se konala hasičská brigáda na úklid
trávy na obecních drahách u rybníka Věžiště. V této lokalitě totiž ochránci přírody
objevili kriticky ohroženého motýla modráska hořcového a jeho hostující
rostlinu hořec hořepník. Právě kvůli této modrokvěté bylině je nutné tuto bývalou

pastvinu kosit, aby ji neutlačovaly ostatní konkurenční
druhy. Necelá jedna sedmina našeho požárního sboru tak
namísto svatomartinské husy a mladého vína poobědvala
pečenou klobásu na ohni s lahvovým kozlíkem. V gumovkách
vyzbrojeni hráběmi a vidlemi vyrazilo těchto jedenáct
statečných vstříc močálu, aby zúčtovali s hromadami
posekaného plevelu a hořec hořepník mohl napřesrok
utěšeně růst. Zpestřením pro tyto úderníky bylo safari
v podobě prchajícího divočáka před nelítostnými lovci
a srnec otužilec, ležérně plavající napříč Věžištěm.
Naháňka na divoká prasata
Na svátek Svatého Martina vyrazili členové místního mysliveckého spolku
v doprovodu několika honců do naší honitby, aby zredukovali stavy černé zvěře,
která se v posledních letech téměř v celé střední Evropě přemnožila. A musíme
podotknout, že si vůbec nepočínali špatně. Jejich kroky vedly do lokalit, kde se
divočáci v minulosti opakovaně zdržovali a v těchto místech zatáhli v průběhu
toho dne několik lečí. V závěru dne se na výřadu mohli pochlubit šesti úlovky.

Rozsvícení vánočního stromu
V pátek 1. prosince před prvním adventním víkendem, což je mimochodem ten
nejzazší možný termín počátku adventu, neboť zlatá adventní neděle připadá
tento rok až na štědrý den, se na návsi sešli malí i velcí, aby společně rozsvítili náš
vánoční stromeček. Události z letošního jara, které mají na svědomí to, že místo
vzrostlého smrku pichlavého stojí dnes u hospody malý piňďa, již není třeba znova
popisovat. Tato, sice menší, zato ale překrásná jedlička kavkazská nás, doufejme,
všechny přežije. A to vůbec nenarážíme na poslední testy balistických raket
v Severní Koreji. Ba naopak, všichni plánujeme dlouhý život. Výsadba tohoto
nového mladého stromku se uskutečnila 5. října, takže v tento den s ním můžete
každoročně slavit narozeniny, ale žádné sladkosti, ani alkohol, aby mu nezežloutlo
jehličí. ☺ Adventní ceremoniál pochopitelně zahájily děti lampiónovým průvodem
kolem celé návsi za hudebního doprovodu vánočních koled, chabě se linoucích
z ampliónů místního rozhlasu. Tím jsme si zároveň vyzkoušeli funkčnost, nebo
spíše nefunkčnost obecního rozhlasu, jelikož z celkových osmi hlásičů, vyluzovala
nějaké zvuky sotva polovina. Servisní firma je již objednána, takže napříště to snad
už nebude taková hrůza. Teď jsme se ale trochu odchýlili od vánoční atmosféry,
takže zpět mezi děti do průvodu, kterých se letos sešlo opravdu požehnaně. Když
se celé procesí vrátilo zpět na náves a srotilo se před obecním úřadem,
předstoupila před mikrofon Zuzanka Plechatá, aby nám všem zahrála na dudy a
k tomu i zazpívala několik krásných českých koled. Poté již zbývalo jediné, vlastně
dvojí. Rozsvítit vánoční stromečky. Ty totiž letos máme rovnou dva. Nejprve se
proto po dětském odpočítání rozzářila devítimetrová túje rostoucí u požární
nádrže a následně, po symbolickém křtu, i malá jedlička. Radost v dětských očích
v tu chvíli byla nepředstíraná. A když děti ještě navíc „vyfasovaly“ štrůdl, párek
v rohlíku a horký čaj, byl vrchol blaha dokonán. Ani dospělí však neodcházeli domů
hladoví. Téměř každá hospodyňka totiž přinesla na ochutnání nějaký ten řez nebo
štrůdl, a tak bylo jídla pro každého dostatek. Celý tento večer tak byl provoněn
punčem, pečenými jablky a kouzlem vánoc.
Čerti
Prvé prosincové úterý se těsně po soumraku otevřela brána pekelná a do všech
koutů světa se rozeběhli nezbední rarášci, aby si sebou zpátky do pekla odvedli
stejně nezbedné ratolesti. V naší obci jsou pochopitelně pouze samé hodné děti,
inspekce ze strany satanova úřadu jsme se přesto nevyhnuli, protože i v pekle
musí být pořádek, aby se na žádného hříšníka nezapomnělo. Kolem páté hodiny
odpolední, kdy už na vesnici padla černá tma, se rozštěkali všichni psi a odevšad

bylo slyšet řinčení řetězů a strašidelné blekotání. To byl nezvratný důkaz toho, že
pekelným kotlům jsou hříšné duše blíž, než kdykoliv jindy. Děti tak na poslední
chvíli zpytovaly svědomí a slibovaly mnohdy až nemožné, jen aby se neocitly
v pytli rohatého čerta. Tlupu umouněnců s kopytem a ocasem však i letos
doprovázeli Mikuláš s andělem, a ty mají přeci jenom měkčí srdce. Malí uličníci tak
měli možnost vykoupit se nějakou básničkou nebo písničkou. To byl pro děti
celkem snadný úkol, a proto se počet obyvatel naší vísky ani po noci z pátého na
šestého prosince nesnížil. Lucifer musel být pořádně naštvaný po návratu svých
služebníků s prázdnou, neboť z téměř padesátky malých uličníků, kteří v naší obci
bydlí, už se dá přepokládat, že by se alespoň jeden lotr mohl najít. Buďte proto
děti neustále ve střehu, neboť laťka se bude zvyšovat a síto houstnout ;-) Závěrem
bychom ještě chtěli vyvrátit jeden široce zakořeněný mýtus. Nevěřte tomu,
že zlobivým dětem nosí čerti uhlí. To by téměř všichni poslanci museli být
uhlobaroni. Takže si pro jistotu raději uhlí sami včas nakupte u pana Janocha
v Mnichově a nespoléhejte na čerta s ďáblem.

Mikulášská besídka
Sotva děti stihly spořádat dobroty, které utržily od Mikuláše v úterý, schylovalo se

k další nadílce. Hned v sobotu 9. prosince se totiž v místní hospůdce konala
mikulášská besídka, kterou skvěle zorganizovala děvčata z místního svazu žen.
Program byl rozdělen do třech dějství. Prvý blok patřil Volyňskému divadelnímu
studiu VODVAS, jehož ochotničtí herci nám zahráli veselou pohádku O šíleně
statečném Ivánkovi. V této inscenaci herci vtipně zamíchali několik klasických
pohádek dohromady, z čehož vzešel opravdu povedený mišmaš, kterému se smál
celý sál. Po skončení tohoto vystoupení vyskákali z jeviště čerti, následováni
Mikulášem a andělem. Bělovousý stařeček si následně zval k sobě před mikrofon
jednotlivé dětičky a za písničku, říkanku nebo básničku je postupně obdarovával
různými dobrotami. Všudypřítomní rarášci měli na svědomí i nějakou tu slzičku
nebo dočasnou ztrátu hlasu, vše se ale nakonec v dobré obrátilo a po čertech se
rázem slehla zem. Dokonce i jedna peklem schvácená duše se ve zdraví vrátila
mezi nás ještě v průběhu besídky. Ve třetím a zároveň posledním bloku tohoto
odpoledne již děti zcela zapomněly na útrapy způsobené pekelníky a na tanečním
parketu řádily v rytmu diska. Hity jako ptačí tanec, mašinka nebo macarena stále
táhnou a tak se zapojili i ti nejmenší, kteří zatím ani nedohlédnou na stůl.

Dotace z Operačního programu životního prostředí
Začátkem prosince nám byla dodána technika, kterou jsme pořídili z Operačního
programu životního prostředí. Jedná se o kontejnerový nosič na 3,5 tuny, šest
kusů popelnic na papír, po dvou zvonech na plasty a sklo, dále několik velkých
kovových kontejnerů, které se budou využívat na sběr starého železa, posekanou
trávu, listí nebo třeba dřevní štěpku. Navíc jsme k našemu traktoru pořídili další
příslušenství. Jmenovitě radlici na sníh, paletizační vidle na čelní nakladač
a nesenou sekačku na trávu, abychom mohli plně využít potenciál tohoto stroje.

Stanovení cen vodného pro rok 2018
Přestože ekonomika roste a všichni dodavatelé toho využívají k navýšení cen za
své produkty, náš vodohospodářský správce, firma Čevak, je světlou výjimkou
a cenu za pitnou vodu ani pro příští rok nezdražila. Platby za pevnou i pohyblivou
složku vodného tak budou ve stejné výši, jako již několik let nazpátky.
- pevná složka vodného u vodoměru do 2,5 m3/H
355 Kč/rok s DPH
3
1 994 Kč/rok s DPH
- pevná složka vodného u vodoměru do 6 m /H
- pohyblivá složka vodného
43,02 Kč/m3 s DPH
Místní poplatky
Poplatek ze psů se pro rok 2018 nemění a nadále platí 100 Kč za každého psa a je
splatný k 31. lednu 2018. To za odpady si se změnou majoritního vlastníka firmy
Odpady Bohemia s.r.o. trochu připlatíme. Nejedná se však o žádné razantní
zdražení, ale o 100 Kč v případě celoroční známky a o 15 Kč u jednorázové. Tento
poplatek, jehož výše je uvedena v tabulce, musí být uhrazen do 15. února 2018.
Poplatek za komunální odpad v Kč za 1 rok
Objem sběrné
Četnost obsluhy
nádoby

Skupina

Počet poplatníků Výše
v daném objektu
poplatku

110/120 litrů

4 x ročně

1

rekreační obj./ 1

400,-

110/120 litrů

7 x ročně

2

2

700,-

110/120 litrů

10 x ročně

3

3

1.000,-

110/120 litrů

1 x 14 dní

4

4 a více

1.760,-

110/120 litrů

každý další svoz

-

-

+ 100,-

S pokorou a úctou k těm, kteří bojovali pro svou vlast
Vzhledem k blížícímu se výročí 100 let od ukončení I. světové války, chceme se
i my v příštím roce připojit malou vzpomínkou na rodáky, kteří svůj život přerušili
účastí ve válce a připomenout si je o pouti malou výstavou a posezením v naší
hospůdce. Mnozí z nich se již nikdy nevrátili, mnozí se vrátili s postižením, ať už
fyzickým nebo psychickým.
Rádi bychom vás všechny občany Mečichova a okolí poprosili, pokud tedy víte
něco o svých předcích bojujících v I. světové válce a jste ochotni poskytnout
nějaké informace, fotky nebo cokoli jiného (třeba jenom převyprávět jejich
příběh), a zapojit se s námi, ozvěte se co nejdříve Bohunce Kořánové. Předem vám
všem děkujeme za ochotu. Každá maličkost od vás bude vítána.

Výročí spoluobčanů
02.01.
22.01.
12.02.
24.02.
17.03.
23.03.
23.03.
29.03.

Miroslav Bálek (č.p. 9) 55 let
Hana Polanová (č.p. 63) 60 let
Milada Klasová (č.p. 36) 65 let
Božena Lávičková (č.p. 42) 81 let
Marie Mašková (č.p. 34) 65 let
Hana Beranová (č.p. 29) 65 let
Věra Hlaváčková (č.p. 41) 50 let
Josef Maroušek (č.p. 93) 60 let

Narození nových občánků
04.09.2017 Štěpánka Šeiriené (č.p. 58)
13.10.2017 Václav Žilák (č.p. 62)
17.10.2017 Evelína Reissingerová (č.p. 101)
27.10.2017 Vojtěch Lávička (č.p. 42)
Opustili nás
† 19.11.2017 – Jan Hampl (č.p. 41) - 70 let
Kulturní, společenské a ostatní akce v období leden (prosinec 17) až březen 2018
29.12.
13.01.
27.01.
03.02.
10.02.
13.02.
10.03.

Výroční schůze SDH Mečichov
Hasičský bál – hraje skupina Talisman
Výroční schůze Svazu žen
Dětský maškarní bál
Masopustní průvod
Bakus
Oslava MDŽ

Důležité termíny
12. – 13. 01. I. kolo volby prezidenta republiky
26. – 27. 01. II. kolo volby prezidenta republiky
31.01. nejzazší termín pro úhradu místního poplatku ze psů
15.02. nejzazší termín pro úhradu místního poplatku za komunální odpad
21.04. vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu
Jelikož nám do konce letošního roku zbývá jen zhruba tolik dní, kolik prstů máme na obou
rukou, dovolte nám, abychom vám všem popřáli krásné a spokojené vánoce, bohatého
Ježíška, veselého silvestra a celý příští rok ať nemáte důvod se mračit. Nechť smůla, zlo
a nemoci zůstanou daleko za humny vašich příbytků a štěstí a zdraví vás objímá na každém
rohu. A nezapomeňte na silvestra v sedm večer přijít na náves na ohňostroj!
Zastupitelstvo obce Mečichov

