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Vážení spoluobčané,
ačkoliv kalendářně začalo léto teprve minulý čtvrtek, ve skutečnosti již trvá více
jak dva měsíce. Příroda letos totiž jedno roční období úplně vypustila a po
mrazivém březnu nás ze zimy přesunula rovnou do léta. Ušetřeni jsme tak byli
nejen ledových mužů, ale i aprílového počasí s občasnými přeháňkami. V dubnu
a květnu nás tak sužovalo obrovské sucho, se kterým se vegetace jen horko těžko
vyrovnávala. Hladiny rybníků klesaly téměř před očima a některé potůčky zcela
vyschly. Záchrana v podobě deště přišla až ve druhé polovině května, kdy se přes
obec přehnalo několik bouří, které naštěstí přinesly pouze vodu, nikoli kroupy, jak
tomu bohužel bylo v nepříliš vzdáleném okolí, zejména na západ od naší vísky.
Jaké následky bude mít tato klimatická anomálie na přírodu, to teprve uvidíme.
Jaké „následky“ však mělo počínání nás všech na život v obci a jejím blízkém okolí
během tohoto jara nejara, to už víme, a tak si to pojďme povědět.

Retro disko Františka Mareše
V polovině dubna jsme se díky tvůrčí trojici APV (Alenka, Petr, Vojta) již potřetí
vrátili v čase a připomněli si hity osmdesátých a devadesátých let minulého století.
14. dubna se totiž v místním sále opět konala retro diskotéka Františka Mareše a i
na potřetí přilákala spoustu hostů. Kromě nestárnoucích písní si návštěvníci
vyzkoušeli i retro ceny. Prvních sto piv bylo totiž ve výčepu k mání za dvě padesát.
A to se už opravdu vyplatí 
Jarní vývoz odpadů
Nejen muzikanti hrající nám na oslavách MDŽ, ale už i popeláři na nás občas
zapomínají. Naposledy se tomu tak stalo při jarním svozu nebezpečného
a velkoobjemového komunálního odpadu, který byl s velkým předstihem sjednán
na sobotu 21. dubna. Toho dne z rána jsme vyrazili se svými povozy, naloženými
až po okraj různým harampádím, na náves, abychom se těchto pokladů zbavili.
Tam jsme však marně vyhlíželi oranžová nákladní auta s nápisy Marius Pedersen
a.s. na bočních dveřích. Záhy se proto rozpoutala akční hra: „Ulov si svého
popeláře“. Po několika telefonátech se zástupci svozové firmy a šedesáti
uplynulých minutách jsme zjistili, že chlapci sice vyrazili na mimořádný víkendový
svoz, nikoli však do Mečichova, ale do Hejné. Tato drobná lapálie byla způsobena
zmatky ve firmě, které ji po změně vlastníka provázely celý loňský rok. My jsme si
tento termín zajistili již v prosinci. V lednu ale firmu opustil stávající dispečer, a jak
jsme záhy zjistili, na památku si odnesl i plánovací kalendář se všemi
objednávkami. Nová dispečerka tudíž neměla nejmenší potuchy o nějakých
závazcích a na stejný den potvrdila svoz odpadu obci Hejná. Vše se ale v dobré
obrátilo a pánové od Pedersena po naložení odpadu v Hejné dorazili nakonec
lehce před jedenáctou hodinou dopolední i k nám. Za tři minuty dvanáct tak byla
naložena i ta poslední stará pneumatika a ještě před údery poledních zvonů
nákladní vozy opustily naši náves.
Ještě zde musíme zmínit velikou pomoc ze strany místních myslivců, kteří na naši
žádost zorganizovali na předcházející pátek brigádu, objeli celý katastr a z lesů, luk
i krajů cest posbírali všechen bordel, který zde v průběhu let odhodili nepříliš
bystří jedinci. Brigádníci po skončení zátahu jen nevěřícně kroutili hlavami, jaký
všemožný bordel je možné v naší krajině objevit. Za zmínku stojí především
pohozený pytel s odpadem ze zubní ordinace (krabičky od léků a další
stomatologický materiál). Nějaký studovaný lékař asi takto chápe ekologickou
likvidaci odpadů. Pohozené pneumatiky snad ani nemá cenu zmiňovat, bez nich by
si někteří jedinci zřejmě ani nedokázali naši malebnou přírodu představit.

Pálení čarodějnic, stavba májky
Jako každý rok, tak i letos bylo poslední dubnový den na naší návsi živo. Probíhaly totiž
finální přípravy před vztyčením májky. Chlapci tentokrát nechtěli pokořovat žádné
rekordy, a tak zvolili „pouze“ pětadvaceti metrový smrk. Proti loňsku se jednalo
doslova o párátko. Jeho stavba byla proto doslova hračka. Větší obavy vzbuzovalo
pálení čarodějnice, jelikož obrovské sucho a občasný poryv větru značně zvyšovaly
riziko požáru. Naštěstí shořela pouze samotná vatra a připravená hasičská stříkačka se
mohla v klidu vrátit do garáže. Děti si pak opekly párky a s nastávající tmou se
rozutekly domů, což neplatilo pro strážce májky, kteří se museli obětovat a přečkat
noc pod širým nebem.
Hasičská soutěž v Záboří
V letošním roce se první okrsková soutěž v požárním sportu konala 26. května
v Záboří. Členové tamního hasičského sboru pořádali v tento den oslavu jeho sto
třicátého výročí založení a na start soutěže postavili všechna svoje družstva, muže,
ženy i děti. Podpořit je navíc přijelo dalších čtrnáct jednotek z šesti okolních obcí. Na
nástupu se tak sešlo sedm mužských, čtyři dívčí a šest dětských družstev. Naše obec
rovněž nastoupila v plné zbroji. Hned v úvodu nás však zradila technika a zachraňovat
nás museli hasiči z Čečelovic, kteří nám zapůjčili svou stříkačku. Na té naší totiž vlivem
zkratu vyhořela elektrika. Tato lapálie zřejmě rozhodila koncentraci našich chlapců a ti
tak ve výsledkové listině skončili na posledním šestém a sedmém místě společně
právě s hochy z Čečelovic. Ani děti neměly tentokrát svůj den a obsadily až páté místo
z šesti soutěžících. Čest našeho sboru tak zachránili až naše květinky, které vybojovaly
bronzovou medaili. Čtvrté a zároveň poslední místo získaly holky ze Záboří, které
doplatily na syndrom pořádajícího sboru, kdy po drobných lapáliích během útoku se
jejich pokus nezapočítával. Tato soutěž patřila hasičskému sboru z Třebohostic, který
zde získal hattrick a domů si odvezl zlaté poháry ze všech třech kategorií.
Noční hasičská soutěž v Radomyšli
Po loňském úspěchu v nočním závodě v Radomyšli vyrazili na tuto akci naši chlapci
i letos. Soutěž se konala v sobotu 9. června a tentokrát byla spojena s oslavou sto
třicátého výročí založení tamního sboru. Začátek byl proto tentokrát již ve čtyři hodiny
odpoledne, soutěžit se však začalo až kolem deváté večerní. S opravenou stříkačkou se
naši chlapci vrhli vší silou do útoku, zastavili se však těsně před stupni vítězů. Spokojit
se tak museli s bramborovou medailí. Progres ve výkonosti proti minulé soutěži
v Záboří byl u našeho týmu patrný a navíc se sluší poznamenat, že o drahé kovy se
kluci připravili hned na startu, kde je podmínka, že všichni členové družstva musí vypít
celé pivo a teprve až dopije poslední, může tým zahájit útok. V těchto sprintech na
elitu stále ztrácíme, ale až jednou někdo přijde s vytrvalostní disciplínou, kvalita našich
gladiátorů se projeví naplno 

Hasičská soutěž v Lažánkách
Třetí letošní hasičská soutěž a rovněž i třetí oslava sto třicítky proběhla v polovině
června na cvičišti v Lažánkách. V roce 1888 se zřejmě zakládaly hasičské sbory jak na
běžícím pásu. Mečichovští sedláci v té době ještě dva roky váhali, proto nás toto
výročí čeká až ve dvacátém roce. O dva roky starší sbor z Lažánek zahájil oslavu malou
ceremonií na návsi, kde se vystřídalo několik řečníků, poté se všichni hasiči i hosté
přesunuli na cvičiště a po rozlosování startovního pořadí vše vypuklo naplno. Nejprve
se exhibičně předvedly dva týmy malých dětí z přípravky Lažánek a Čečelovic. Po nich
nastoupilo sedm dětských družstev. Naši mladí startovali šestí a toto pořadové číslo
jim zůstalo i v konečném pořadí. Holek zde nastoupilo šest družstev a ty naše braly
tentokrát stříbro. Nejdelší soupisku měli muži. Soutěžilo zde celkem osm týmů. Našim
klukům se zastavil čas na hodnotě 23,93 vteřiny a bylo z toho také stříbro.
Třebohostičtí hasiči zopakovali své tažení ze zábořské soutěže a i tentokrát brali
všechny tři zlaté poháry. Náš sbor tak v Lažánkách získal tyto příčky: 6, 2, 2 a poslední.
Prvé tři údaje jsme již popsali výše a ten poslední neznamená žádné poslední místo,
ale poslední host na parketu. Naše zásahová jednotka totiž vydržela v Lažánkách do
úplného konce a domů se vrátila, až když hodiny dávno odbily sedmou ranní 

Přezkum hospodaření
V polovině dubna jsme opět podstoupili pravidelnou půlroční kontrolu, která byla
zaměřena na hospodaření obce v roce 2017. Drobnou výtku z minulého auditu jsme

zcela napravili a tak jsme tentokrát prošli bez ztráty kytičky na jedničku s hvězdičkou.
Kontrola dotace z Operačního programu životního prostředí
Poslední květnový den proběhla na obci kontrola dotace na vybavení kompostárny
z Operačního programu životního prostředí. Přezkoumány byly všechny faktury,
předávací protokoly, povolení a další dokumentace, která během realizace projektu
zaplnila celý šanon. Došlo i na fyzickou kontrolu všech strojů, včetně jejich evidenčních
štítků. Kromě jediného drobného nedostatku, který ale vznikl na krajském úřadu při
schvalování provozu kompostárny a již je odstraněn, nebyly shledány žádné závady.
Kontrola dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení
Aby kontrol nebylo v tomto období málo, navštívili nás 13. června pracovníci Státního
fondu rozvoje bydlení a přezkoumávali dodržování podmínek plynoucích z uzavřených
dotačních smluv na výstavbu dvou bytů nad obecním úřadem a pěti bytů v budově
bývalé školy. Kontrola byla zaměřena na platnost nájemních smluv, včetně jejich
dodatků. Nájemní smlouvy totiž nesmí být dle podmínek této dotace uzavírány na více
než 24 měsíců. Kontrolováno bylo rovněž doložení výše příjmů žadatelů o byt za
uplynulých dvanáct měsíců před podpisem smlouvy a následný výpočet průměrné
měsíční mzdy. Žadateli totiž nesmí přesáhnout čistý měsíční příjem 0,8 násobku
průměrné měsíční mzdy v České republice v daném období, případně 1,5 násobku,
jsou-li žadatelé o byt dva. Jelikož jsme měli všechny podklady v naprostém pořádku,
netrvala samotná kontrola ani půl hodiny. Kontroloři téměř ani nestihli vypít kávu a po
sepsání protokolu o bezchybné kontrole, pokračovali na další štaci.
Brigáda na Truhláři
Již několik let neúspěšně bojujeme na Truhláři s přemnoženou vodní rostlinou,
okřehkem menším. Válku však nevzdáváme a drobným zeleným lístečkům činíme
neustále různá příkoří. Letos jsme nejprve zkoušeli zvýšit zásaditost vody pomocí
vápna, když však toto opatření okřehek ignoroval, přešli jsme k jeho mechanické
likvidaci. V neděli 10. června jsme za pomoci norné stěny a obojživelníka Váši provedli
několik zátahů na hladině rybníka a zredukovali zelený koberec o více jak padesát
procent. Rybám tak skončila „polární noc“ a s přísunem slunečních paprsků začaly
zběsile čeřit hladinu. Druhý den však rostlinka opět pokryla celou plochu rybníka, i
když v podstatně menší vrstvě než původně. S tím jsme ale počítali a na následující
neděli naplánovali další zdrcující útok. Tuto psychologickou válku již bylina nevydržela
a po dvoudenním dešti se dala sama na ústup. Na další zátah tak již nedošlo a fauna
pro tentokrát zvítězila nad flórou bez jediného výstřelu. Nyní je okřehek na Truhláři
v menšině a ryby můžou v klidu dýchat. My však zůstáváme stále ve střehu, abychom
odrazili případný protiútok.

Článek od Asekolu
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí. Loni
občané Mečichova odevzdali k recyklaci 1 285,00 kilogramů starých spotřebičů.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již
několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění
a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových
plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
občané naší obce v loňském roce vyřadili 1 285,00 kilogramů elektra. Tím, že jsme
ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 17,01 MWh elektřiny, 808,89 litrů
ropy, 79,39 m3 vody a 0,77 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 3,77 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 16,30
tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si
uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní
zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů
ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si
zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL
k dispozici více než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například
v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci.
Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné
elektro. Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší sběrné
místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených
spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní
prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Dětský den
V sobotu 9. června oslavily místní děti s týdenním zpožděním svůj mezinárodní
svátek. Děvčata pro ně na sále zorganizovala diskotéku, kterou prokládala
spoustou her. Děti si tam mohly procvičit svou rychlost, šikovnost a tvůrčí
kreativitu, například při malování na kámen. Účast ale byla tentokrát poměrně
slabá. Pravé letní počasí, které tento den panovalo, zřejmě zlákalo děti spíše
k bazénům, než na disko.
Mečichovská vyhlídka
Mnozí z vás již jistě zaregistrovali, že u cesty na Čečelovice, hned vedle „Kroupouc
křížku“ vyrostla během jara krásná vyhlídka na Šumavu. Tuto ekologickou stavbu,
která bude, jak pevně věříme, dlouhá léta sloužit všem poutníkům, pěším
i cyklistům, má na svědomí místní truhlářství Vydra&Sellner za podpory několika
dalších pomocníků. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, touto cestou velmi děkujeme
za zhotovení této impozantní stavby, která se jistě zařadí mezi hlavní dominanty
naší obce. Tak kdo ji ještě neviděl, hurá na procházku. A můžete se i zacinkat na
zvoneček. Lokaj s kávičkou ale bohužel nepřiběhne, tu si musíte vzít sebou sami.

Kultura na hřišti
Staré a značně poničené stoly na pergole na hřišti již místní truhláři odmítali
opravovat, a tak vyrobili nové, bytelné s železnou konstrukcí, které se jen tak
nerozklíží. Prohlédnout jste si je mohli třeba v pátek 8. června, pokud jste zašli na
vystoupení zábořského harmonikářského orchestru pod vedením zkušeného
bubeníka 

Porucha veřejného osvětlení po úderu blesku
V sobotu 19. května kolem 17. hodiny se naší obcí přehnala sice krátká, zato ale
velmi intenzivní bouřka, která přinesla tolik potřebnou a dlouho očekávanou
vláhu. Na oplátku si ale do věčných lovišť odnesla jedenáct světel veřejného
osvětlení, která nevydržela dva zásahy bleskem. Poškození byla různého
charakteru, od prasklé pojistky, až po úplnou destrukci vnitřku svítidla. Obec se
tak z části ponořila na více jak týden do temnoty, než se nám podařilo vše opravit.
V únoru uvidíme, o kolik tato živelná pohroma zvýší porodnost v Mečichově 
Ochrana modráska hořcového
I v letošním roce jsme se zapojili do ochrany kriticky ohroženého motýla modráska
hořcového, který v našem regionu našel útočiště na drahách u rybníka Věžiště.
Letošní první seč proběhla ve druhé polovině května a byla o poznání pohodovější,
než ta podzimní, kdy jsme se místy doslova brodili po kolena v bahně. Extrémní
jarní sucho, které sužovalo veškerou vegetaci, nám v tomto případě naopak velmi
pomohlo a my tak mohly celý vytyčený prostor posekat rotačkou a po ručním
vyhrabání odvést veškerou trávu pryč. Hořec hořepník tak dostal spoustu
životního prostoru k růstu a v tuto chvíli již zdobí břehy Věžiště.
Horažďovická padesátka
Šestadvacátého května jsme měli dilema, zda vyrazit v požární uniformě do Záboří
nebo v cyklistickém dresu do Horažďovic. Onu sobotu se totiž sešly hned dvě
významné akce – sto třicáté výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Záboří
a s tím spojená soutěž v požárním sportu a také třiapadesátý ročník druhého
nejstaršího dálkového pochodu v Čechách, Horažďovické padesátky. Nakonec jsme
síly rozložili a pokryli obě akce. Členové všech třech soutěžních družstev vyrazili
bojovat s imaginárním požárem a sedm statečných vyrazilo „ochutnat“ kopce kolem
Nalžovských Hor. Trasa tohoto ročníku, respektive padesáti kilometrová varianta pro
cyklisty, byla totiž vedena těmito zákoutími západních Čech. Naše pouť ale nezačala
až na nádvoří horažďovického zámku, kde tento pochod tradičně začíná, ale již na
mečichovské návsi, takže jsme si k padesáti čtyřem kilometrům oficiálního okruhu
připočetli ještě dalších třiadvacet a byla z toho horažďovicko-mečichovská
sedmasedmdesátka. Na zámeckém nádvoří jsme uhradili čtyřiceti korunový
registrační poplatek a na oplátku obdrželi plán trasy a tatranku. Poté již nic
nebránilo tomu, abychom se přes kopec Prácheň přehoupli kolem Hydčické vápenky
až k zřícenině hradu Rabí, dále přes Budětice, Lipovou Lhotu a Ústaleč do kempu

Valcha, kde byl první občerstvovací czech point. Zde jsme si zakoupili iontový
nápoj a z batůžku vybalili housku se salámem. Plni energie jsme vyrazili
vstříc Zavlekovu, což byla nejzápadnější obec tohoto okruhu. V tomto bodě jsme
se obrátili k východu a přes Plichtice, Těchonice, Neprochovy a Břežany se
nezadržitelně blížili do cíle. V cestě nám ještě stál Malý Bor, kde si s námi
pořadatelé trochu zažertovali a protáhli nás všemožnými uličkami, místo abychom
popojeli sto metrů po hlavní silnici. Od maloborského kostela to již do Horažďovic
bylo, coby kamenem dohodil. V cíli jsme vyfasovali diplom a pamětní skleničku a
hurá do pizzerie na lehkou svačinku před závěrečnou etapou, vedoucí do naší
vísky, kam jsme dorazili lehce před pátou hodinou odpoledne.
GDPR
Pryč jsou bohužel doby, kdy darmožrouti z Bruselu tvořili důležité zákony na
„potírání“ křivých okurek a banánů. Od té doby, zřejmě v důsledku razantního
nárůstu jejich platů a v přímé úměře s tím i jejich důležitosti, se s vervou pustili do
závažnější problematiky – do ochrany našeho soukromí. A dopadlo to úplně stejně
jako komunismus, myšlenka dobrá následky katastrofální. Ona pohroma,
schovávající se za čtyřmi písmeny GDPR (General Data Protection Regulation,
v překladu Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dopadá na všechny, kdo
v jakékoliv míře nakládají s osobními údaji občanů. Samozřejmě se toto nařízení
týká všech státních úřadů, včetně obecních úřadů, pojišťoven, nemocnic, ale také
drobných živnostníků, kteří vystavují faktury, a tím spravují databázi svých
zákazníků. Chytré hlavy z Evropského parlamentu navíc vymyslely, že osobní údaj
není jen jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a adresa trvalého pobytu,
ale rovněž fotografie. Toto se zásadně dotkne našich webových stránek a tohoto
zpravodaje, jelikož od 25. května, kdy tento blud nabyl účinnosti, nesmíme
zveřejňovat životní jubilea, narození nových občánků a fotografie bez písemného
souhlasu dotčených osob. V případě dětí je požadován souhlas obou rodičů, což je
někdy zhola nemožné. Fotky z akcí pro děti, kterých je v Mečichově spousta, jsou
na našich internetových stránkách zřejmě minulostí, jelikož zajistit souhlasy všech
rodičů, když některé děti ani neznáme, je naprosto nemožné a riskovat půl
miliardovou pokutu opravdu nebudeme. Nejedná se o překlep! Maximální výše
pokuty je 20.000.000 eur nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti
a uplatňuje se vyšší z obou možností. Abychom zachovali alespoň formát tohoto
zpravodaje, budeme vždy před vydáním nového čísla otravovat ty z vás, kteří budete
mít v následujícím čtvrtletí námi sledované jubileum, a rovněž ty rodiče, kterým se
v uplynulém čtvrtletí narodil potomek, s žádostí o udělení souhlasu se zveřejněním
osobních údajů ve zpravodaji. Rozhodnutí je pochopitelně zcela na vás a my jej
musíme akceptovat. Jedinou výjimkou je oznámení o úmrtí, kdy Evropská komise
písemný souhlas dotčené osoby nevyžaduje.

Výročí spoluobčanů
06.07.
20.07.
20.07.
01.08.
14.08.
31.08.
13.09.
27.09.
27.09.

Jaroslava Klečková (č.p. 100) 80 let
Bohumil Slanec (č.p. 27) 82 let
Marie Sýkorová (č.p. 25) 70 let
Miloslav Slavík (č.p. 73) 50 let
Jiřina Lemonová (č.p. 21) 70 let
Marie Beranová (č.p. 53) 92 let
Jiřina Klečková (č.p. 103) 65 let
Václav Král (č.p. 8) 75 let
Václav Valenta (č.p. 22) 50 let

Všichni zde uvedení jubilanti dali obci Mečichov písemný souhlas se zveřejněním svých osobních
údajů v tomto vydání zpravodaje, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU (GDPR).

Opustili nás
† 04.05.2018 – Karel Malý (č.p. 5) - 79 let
† 24.05.2018 – Jana Hejduková (č.p. 3) - 69 let
† 06.06.2018 – Růžena Fiňková (č.p. 25) - 90 let
Kulturní, společenské a ostatní akce v období červenec až září 2018
28.07.
03.08.
04.08.
25.08.
08.09.

XXXIX. ročník Rally Pačejov
koncert skupiny Kabát Revival Plzeň
myslivecké zkoušky psů – speciální vodní práce
rybářské závody
oslava 100. výročí ukončení 1. sv. války a vzniku republiky – mše svatá,
slavnostní program v sále, posezení s hudbou
09.09. mečichovská pouť
Důležité termíny
20.10. vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu
Na prahu letních prázdnin vám všem přejeme krásné a pohodové léto, ať jej
budete trávit na zahrádce, u rybníka nebo v Karibiku. Hlavně pozor na cestách,
abychom se v září všichni ve zdraví sešli a oslavili stovku té naší krásné vlasti.
Mějte se krásně.
Zastupitelstvo obce Mečichov

