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Vážení spoluobčané, 
 
rok 2018, tolikrát omílaný a oslavovaný, již zařízl svou předposlední čtvrtinu 
a nezadržitelně spěje ke svému konci. Dvě důležitá data celostátního významu nás 
však ještě stále čekají. Nejprve to bude 28. října, kdy se na narozeninovém dortu 
našeho státu rozhoří stá svíčka a všichni společně oslavíme tyto nádherné 
kulatiny, i když v Mečichově jsme to již zvládli o pouti. Tím druhým datem bude 
svátek svatého Martina. 11. listopadu totiž uplyne sto let od podpisu příměří, 
které ukončilo 1. světovou válku, konflikt, kvůli kterému vyhasly životy sedmnácti 
našich spoluobčanů. Avšak nejen historickými milníky, úmornými vedry 
a extrémním suchem jsme byli právě skončené léto konfrontováni. Zažili jsme 
i spoustu sportovních akcí, kultury a další zábavy, o které si teď popovídáme. 



Turnaj v malé kopané 

 

Letos v létě měli místní příznivci zeleného trávníku a kulatého nesmyslu možnost 
sledovat hned dva významné fotbalové turnaje. Tím prvním bylo jakési mistrovství 
světa, ale to se hrálo někde v Rusku, netočili tam Platan a navíc se jej nezúčastnil 
ani jeden mečichovský tým, takže pro našince nuda a naprosto nezajímavé ☺ 
Druhým podnikem, ale pro náš mikroregion sportovním svátkem číslo jedna, byl 
osmý ročník turnaje v malé kopané. Ten se na našem hřišti uskutečnil poslední 
červnový den a zúčastnilo se jej osm fotbalových týmů z blízkého i dalekého okolí. 
Jmenovitě šlo o FC Barbarians, Chrášťovice, Katovice, Mečichov ml., Mečichov st., 
Mnichov, Myslív a Zadní Zborovice. Rozlosování do základních skupin proběhlo na 
pergole o den dříve za bedlivého dozoru všech přítomných a nestranných 
pozorovatelů, a tak ono sobotní ráno již každý sportovec věděl, s kým a kdy 
poměří síly. Lehce po deváté zazněl hvizd píšťalky a turnaj byl zahájen. Jako první 
se na hřišti představili fotbalisti z Mečichova a Chrášťovic a po dvou 
desetiminutovkách si přespolní připsali prvé tři body za vítězství, jelikož pokořili 
náš starší výběr poměrem šest ku dvěma. Poté se do bojů o vítězné poháry 
zapojilo i naše druhé družstvo a proti němu se postavil tým z Katovic. Naši mladí 
se teprve zahřívali a tak do své sítě pustili postupně devět míčů. Jejich chvíle ale 
měla teprve přijít. Druhé vystoupení naší „staré gardy“ již přineslo první ovoce 
v podobě třech bodíků na úkor Zadních Zborovic, které jsme porazili rozdílem 4:2. 
Mečichovský mladý a perspektivní tým poté vyzval FC Barbarians a opět musel náš 
brankář devětkrát zalovit do sítě za sebou. V tomto zápase jsme již ale mohli 
dvakrát vykřiknout GÓÓÓL. Ve třetí sérii vzájemných zápasů základních skupin 
podlehli naši starší hráči Myslívu poměrem 1:2 a do čtvrtfinále postupovali 
ze třetího místa. Poslední zápas ve skupině čekal i naše mladé a proti nim 
se postavil vítěz loňského ročníku, tým z Mnichova (CZ). Po strhujícím zápase 
odcházeli favorizovaní mnichováci jak spráskaní psi a naši kluci slavili vítězství 
v poměru 6:4. Do čtvrtfinále přesto postupovali ze čtvrtého místa. Od této chvíle 
se již prohra neodpouštěla a poraženým vystavila stopku. Tak se s turnajem 
postupně rozloučily týmy Mečichov ml., Mečichov st., FC Barbarians a Mnichov. 
Ve výsledkové listině jim patřilo společné umístění na páté až osmé příčce. 
V semifinále nejprve porazil tým Katovic Chrášťovice a poté Myslív Zadní 
Zborovice. Do boje o bronzový pohár tak nastoupili fotbalisti z Chrášťovic 
a Zadních Zborovic. Prvně jmenovaní zdolali Ještěry šesti brankami a radovali 
se tak ze třetího místa v turnaji. Do finále se postavil nováček turnaje, mužstvo 
Myslív a předloňský stříbrný tým Katovice. Základní hrací doba rozuzlení 
nepřinesla, jelikož oba finalisté jedenkrát skórovali. Na řadu tak přišly 
penalty  a  zde se štěstí usmálo na kluky z Katovic.  Kolem šesté odpolední tak bylo  



dobojováno a vítězové i poražení byli dekorováni a obdarováni drobnými, avšak 
dobrými cenami. Krásný turnaj podtrhlo i příjemné letní počasí, přestože po ránu 
bylo celkem chladno, s blížícím se polednem teplota stoupala a na obloze nebylo 
možné spatřit ani jediný mráček. Catering fungoval rovněž perfektně, a tak nebylo 

o jídlo a pití nouze. Klobása na grilu prostě k letním akcím pod širým nebem 
naprosto neodmyslitelně patří. V neposlední řadě musíme také poděkovat panu 
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky Jihočeského kraje, který svou 
osobní záštitou tento turnaj finančně podpořil. Kdo přišel, určitě nelitoval a dosyta 
si užil příjemnou sportovní sobotu. Toto shrnutí je tak nejlepší pozvánkou na již 
devátý ročník tohoto turnaje, který se uskuteční zhruba za devět měsíců, opět 
těsně před letními prázdninami. Fotbalisté proto mají spoustu času na vyladění 
své formy. 

 
INVELT RALLY Pačejov 

 
Poslední červencovou sobotu se do naší obce sjeli všichni příznivci motosportu, 
obzvláště milovníci rychlých aut. Naši náves totiž opět po roce protínala trať 
rychlostní zkoušky XXXIX. ročníku INVELT RALLY Pačejov. Třicátý devátý ročník byl 
co do počtu přihlášených posádek rekordní, a tak se diváci měli nač těšit. 
Ve startovním poli samozřejmě nechyběli Dohnal, Vlček, Tarabus, Odložilík, 
Trněný a Peták,  zazávodit si ale přijel třeba i Tomáš Enge.  Startovní listina, čítající  



 
102 posádek v rallysprintu, 38 posádek historických automobilů a 17 posádek 
v rally trofeji pravidelnosti, tak věstila spoustu sportovních zážitků. Start prvého 
kola čečelovické erzety byl sice stanoven až na pět minut po deváté hodině, pro 
některé naše hasiče ale vše začalo již brzy ráno, kdy na návsi vyfasovali 
pořadatelskou vestu s rozpisem závodů a vyrazili na své stanoviště dohlížet na 
nezbedné diváky. Druhý tým měl zase plné ruce práce s přípravou diváckého místa 
a prodejního stánku na návsi. Téměř celé letošní léto panovaly tropické teploty 
s minimem srážek, a tak nebylo divu, že stejné klima bylo i onen závodní víkend. 
Příznivé klimatické podmínky a vizitka nejlepšího diváckého místa přilákaly do 
Mečichova spoustu fanoušků, naši hasiči tak sázeli do udírny jednu klobásu za 
druhou a kofola a pivo tekly proudem. Nejen počasí, ale i štěstí přálo soutěžícím, a 
tak až na drobné šrámy na laku a nějaké to polámané kolečko, neutrpěla vážnější 
nehodu žádná ze závodních posádek. Jistou komplikací, pro diváky však dozajista 
zpestřením, byla krátká, zato intenzivní dešťová přeháňka krátce před koncem 
druhé naší rychlostní zkoušky. V nestandardních podmínkách se ale odděluje zrno 
od plev, a tak měli závodníci alespoň možnost ukázat, zda jsou v závodě 
oprávněně, anebo jen do počtu. Své kvality naplno prokázal Jan Dohnal, který 
zvítězil navzdory tomu, že nastoupil s vypůjčenou Fiestou, jelikož jeho Ford Focus 
v Hustopečích zcela pohltily plameny. Stejně dobře jako většině závodníků se 
dařilo i našim hasičům, a tak opět přisypali do kasičky nějakou tu korunku, kterých 
není na údržbu veškeré požární techniky nikdy dost. 



Kabát Revival Plzeň 

 
Jako gong označující začátek druhého poločasu prázdnin zazněly v pátek 3. srpna 
na místním hřišti notoricky známé písně kapely Kabát v podání jejich plzeňských 
„dvojníků“. Krásné letní počasí s vyhlídkou tropické noci přilákalo na tuto akci více 
než dvě stovky návštěvníků nejen z blízkého perimetru naší kapličky, ale i ze 
vzdálenějších končin, a tak pořadatelé měli plné ruce práce, aby tento rekordní 
počet lidí stihli nasytit a napojit. Nabitý program úzkého realizačního týmu sice 
zapříčinil, že na parketu v tomto parném dni chyběl kopec sněhu, který zde 
v minulosti již několikrát zpestřil zábavu, na úžasné atmosféře koncertu to však 
vůbec neubralo. Za zmínku rovněž stojí výkon kapely Veget, která již tradičně 
figuruje coby předskokan plzeňských Kabátů. Ta pozitivně zapracovala na svém 
repertoáru, čehož si povšimnul nejeden návštěvník a jejich vystoupení ohodnotili 
velikým aplausem. Kabáti proto měli půl práce, protože nastoupili před již 
rozehřáté publikum, které s nimi ochotně válelo sudy v pekle hned od první 
písně ☺ Tato akce byla nejen velice příjemným letním kulturním zážitkem, ale 
také nemalým přínosem do hasičské kasičky. Na úplný závěr se sluší „uctít 
památku“ třech hasičů a třech nehasičů, kteří všechen bordel druhý den po 
zábavě uklidili. Zbylých zhruba sedmdesát požárníků našeho sboru mělo zřejmě 
jinou důležitou práci a nebo se na to prostě vy*****. (místo hvězdiček 

pochopitelně doplňte ..bodli ☺) 
 
Mečichovské hudební léto  

 
Další víkend po Kabátech pokračovalo mečichovské kulturní léto rovnou na dvou 
podiích po vzoru festivalu České hrady.cz. Stage hospoda hostila v pátek hudební 
těleso Kořán band a v sobotu se na stage pergola představilo uskupení Bašta 
band. A aby byla iluze festivalu České hrady co nejvěrnější, vyrazili jsme v sobotu 
ráno na kolech pokořit hrad Rabí. Tuto zříceninu máme doslova za humny a tak to 
nebyl žádný brutální výkon nutící cyklisty k sáhnutí na dno svých sil, navíc klobása 
či bramborák v podhradí nám dodaly dost energie na cestu zpět. Podobných 
hudebních produkcí bylo toto léto v Mečichově vícero, a tak si milovníci 
harmoniky a krásných lidových písní přišli na své. 
 
Rybářské závody 

 
Koncem srpna opět obstoupili hráz rybníka Velký Humíč rybáři a rybářky všech 
věkových kategorií, aby zde s udičkou trpělivě celé dopoledne čekali na svůj 
„životní“ úlovek.  V  sobotu  25. srpna  se zde totiž konaly tradiční rybářské závody  



a i přes panující obavy kvůli nízké 
hladině vody způsobené letošním 
extrémně suchým létem odcházela 
drtivá většina soutěžících 
spokojena. Časně ráno před soutěží 
se na hřišti sešlo třiadvacet 
dospělých a šest dětí, takže do 
loňské čtyřicítky chybělo jedenáct 
rybářů. Vzhledem ke zmenšené 
ploše rybníka byl však menší počet 
rybářů spíše výhodou a ti tak 
nemuseli navzájem mezi sebou 
šermovat pruty. I přes nepříznivé 
podmínky (z pohledu ryb) jsme 
nezaznamenali na všech našich 
rybnících žádný nadměrný úhyn, 
takže bylo určitě na co líčit. Humíč 
je totiž letos kapry poměrně 
vydatně osazen. To se konec konců 
projevilo i na samotných závodech, 

protože dohromady všichni rybáři nachytali více jak padesát tři metrů ryb 
a nechyběli mezi nimi kapři s délkou přesahující sedmdesát cemtimetrů. Jednoho 
z těchto obrů vidíte spolu se svým přemožitelem, Láďou Dostálem, na přiloženém 
obrázku. Největší z ulovených kaprů měřil sedmdesát tři centimetrů a zdolal ho 
Jaroslav Dub, který celkem poskládal linii ryb dlouhou pět metrů. K vítězství mu to 
však zdaleka nestačilo. To s deseti metry a třiatřiceti centimetry bral Jan Kubaň. 
Mezi tyto dva rybáře se vklínil Luboš Borovka s výsledkem 529 cm. Dětí bylo letos 
poskromnu, takže si jejich výsledky můžeme vypsat všechny od šestého až po 
vítězku. Dopadlo to takto: 0, 10, 12, 26, 210, 352 cm. Se třemi a půl metry vytřela 
všem zrak jediná dívka v soupisce 0 – 15 let, Michaela Kubaňová. Spolu se svým 
tatínkem tak opanovali nejvyšší stupně vítězů letošních rybářských závodů. 
Mečichov hrdě reprezentoval Vašek Bašta, který skončil na stříbrném stupínku. 
Štiky a sumci, kterých je na Humíči opravdu hodně, se letos na třpytku nenachytali 
a více jak metrový tolstolobik, brázdící tyto vody, je na prut nepolapitelný. 
Všechny rekordní úlovky tak byli výhradně kapři. To ale nemusí platit věčně a 
určitě ještě mnohokrát bude nejeden rybář pózovat fotografovi s krásnou štikou 
v náručí. Nízké startovné, catering až hráz a ceny pro každého je dostatečně lákavá 
pozvánka na další ročník tohoto tichého zápolení. Za rok se tak určitě opět tato 
stará známá parta na Humíči sejde. 



Psí zkoušky ve speciální vodní práci 

 
V sobotu 4. srpna se na myslivecké chatě a přilehlých rybnících konaly, pod 
organizací Okresního mysliveckého spolku a Mysliveckého spolku Hájky – 
Mečichov, zkoušky psů z vodní 
práce. Celá akce probíhala za 
krásného teplého počasí, dobrého 
jídla a pití. Na zkoušku se 
přihlásilo 21 vůdců se 22 psy. 
Výčet jednotlivých disciplín snad 
není nutný, stačí, když nám čtenář 
bude věřit, že zkoušku úspěšně 
absolvovalo 17 psů, zbylým 5 
štěstí nepřálo a musí ji absolvovat 
znovu. Za zmínku určitě stojí 
úspěch mečichovského rodáka 
pana Miroslava Kostohryze, který se svým psem Andym z České Jahodnice 
zkoušku úspěšně složil v 1. ceně a zároveň se umístil na 2. místě podle celkového 
součtu bodů. Gratulujeme! 

 



Oslavy 100 let republiky 

 
Druhý zářiový víkend je tradičním termínem mečichovské pouti. Nedržíme ji však 
podle nějakého svatého, který je v těchto dnech zapsán v kalendáři, ale podle 
termínu vysvěcení místního pomníku. A právě tento pomník sehrál o letošní pouti 
důležitou roli. Ročník 
2018 se totiž od ostatních 
dost lišil, protože přesně 
před sto lety skončila 
1. světová válka, tehdy 
nazývána Velkou válkou. 
Následoval rozpad 
Rakousko – Uherské 
monarchie, který 
v Evropě spustil lavinu 
vzniku nových států, 
mimo jiné i tehdejšího 
Československa. 
Z Mečichova, který měl počátkem minulého století zhruba pět set obyvatel, 
nastoupilo do války devadesát dva mužů. Sedmnáct z nich, jejichž jména jsou 
vyobrazena na památníku na návsi, se již domů nikdy nevrátilo. Nejen na počest 

 



těmto padlým vojákům zorganizovala Bohunka Kořánová v sobotu o pouti 
velkolepou oslavu, která začala v kapličce a skončila v hospodě ☺ Jak již bylo 
řečeno, oslava stého výročí konce 1. světové války a vzniku republiky začala ve dvě 
hodiny odpoledne bohoslužbou v místní kapli. Po jejím skončení se pozornost 
přesunula na náves právě k památníku padlých. Zde za přihlížení mnoha desítek 
spoluobčanů položili dobrovolní hasiči a myslivci věnec a květiny. Poté jsme se 
díky Laďce Slancové vrátili v čase a připomněli si utrpení, kterým naši prapředci 
museli ve válečných letech projít. Na konci proslovu jsme vyslechli jména všech 
sedmnácti mečichovských obětí tohoto krvavého konfliktu a jejich památku uctili 
minutou ticha. Na konci pietního ceremoniálu zazněla vojenská večerka a státní 
hymna. Další část slavnostního programu se již odehrávala v místním sále. Bylo 
zde vystaveno mnoho archivním dokumentů a vojenských záznamů. Vypsáno zde 
bylo všech dvaadevadesát místních občanů, kteří byli nuceni nastoupit do války 
a chybět nemohl ani slavný manifest "Mým národům" vydaný císařem Františkem 
Josefem I. 28. července 1914. A abychom si celý den jenom nepřipomínali bolest 
a utrpení, zařadila hlavní organizátorka do programu také vystoupení naší 
mládeže. Nejprve se na pódiu představili ti nejmladší od jednoho do pěti let, kteří 
s maminkami zatančili na několik dětských písniček. Školáci, kteří vystoupili 
vzápětí, nám zahráli krásnou hudební pohádku Tři bratři. Pak jsme se ještě jednou 
vrátili k původní tématice a shlédli úryvky dokumentárních filmů o 1. světové válce  
a důvodů  k jejímu vzniku.  Na toto navázal pan ing. Josef Kalbáč, který přijal 

 



naše pozvání a ve vyčerpávajícím vystoupení nám připomněl mnoho historických milníků 
z období před Habsburky až po současnost. Závěrem věnoval obci všech jedenáct dílů 
svých zpěvníků a my mu na oplátku předali knihu „Mečichov od chalupy k chalupě“, kterou 
jsme ten den začali v obci prodávat. O tuto publikaci, jejíž pořizovací cena byla 400 Kč a 
prodávala se za 250 Kč, byl mezi občany veliký zájem. Z dvou set výtisků jich na obci druhý 
den zbývalo sedmdesát a následující pátek poznala svého majitele i poslední kniha. 
Posledním bodem těchto velkolepých oslav bylo vystoupení kapely Mečichovští šumaři ve 
složení Bohunka, Honza a Lukáš. Toto osvědčené trio nezklamalo a nejednomu páru se při 
jejich písních roztančily střevíčky. Organizátoři nezapomněli ani na jídlo, a tak se stoly 
prohýbaly pod pouťovými koláčky, pečenými bramboráky, chlebem se škvarkovou 
pomazánkou a smaženými kuřecími řízečky. Na zapití byla připravena pramenitá voda. Kdo 
chtěl něco ostřejšího, mohl navštívit přilehlou hospůdku. Kdo jste se této slávy zúčastnil, 
jistě s námi budete souhlasit, že si organizátoři zaslouží velikánskou jedničku s hvězdičkou 
a navíc pochvalu pana ředitele ☺ 
 

Pracovní aktivity 
 

Během léta jsme realizovali některé drobné opravy a údržby. Před poutí bylo natřeno 
oplocení pomníku a zkrášlen záhonek kolem něj a u obce. U Koupaliště byl opraven přítok 
a přes cestu položena nová roura. Přemostění potoka se udělalo i za Věžištěm, k pozemku 
obývanému naším slavným motýlem. Obecní sál vyfasoval nový okap. S proměnlivým 
výsledkem jsme rovněž bojovali s okřehkem na Truhláři. Poslední zátah se dá považovat za 
částečné vítězství, válka ale zdaleka nekončí. Strouha za Lejšticí byla zatrubněna a okolní 
prostor zrekultivován. 
  

Finance 
 

Čas letí jako bláznivý a po čtyřech letech jsme opět na konci dalšího volebního období. Je 
proto nasnadě zrekapitulovat si stav obecních financí, aby bylo vidět, jak moc jsme 
utráceli. Obec má stále vedeny dva běžné účty. První v Komerční bance, a.s. a druhý 
v České národní bance. Dále má uloženy peníze z prodeje plynovodních přípojek 
v investičním fondu ČP Investice. Nakonec i něco dlužíme, jelikož stále splácíme úvěr 
z rekonstrukce budovy bývalé školy. Ten bude doplacen zhruba za čtyři roky. 
Na nejaktuálnějších srpnových výpisech jsou tak uvedeny tyto cifry: 
 

hotovost v pokladně 19.748,00 Kč 
běžný účet u KB 3.277.722,46 Kč 
běžný účet u ČNB 3.966.332,79 Kč 
ČP Investice 2.358.616,23 Kč 
na úvěru zbývá doplatit 651.506,00 Kč 
 

pro připomenutí, k 31. 8. 2014 byla situace takováto: 
 

běžný účet u KB 1.270.404,14 Kč 
běžný účet u ČNB 226.606,64 Kč 
ČP Investice 2.339.933,75 Kč 
na úvěru zbývá doplatit 1.606.706,00 Kč 



 



Výročí spoluobčanů 
 

16.10.  Josef Finěk (č.p. 99) 70 let 
24.10.  Vladimír Kostohryz (č.p. 39) 60 let 
27.10.  Petra Kuchtová (č.p. 101) 50 let 
14.11.  Jaroslav Kněz (č.p. 16) 60 let 
24.12.  Marie Hrbová (č.p. 6) 82 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). 
 

Kulturní, společenské a ostatní akce v období říjen až prosinec 2018 
 

03.11. posvícenská zábava, hraje Šísl band 
04.11. posvícení 
30.11. rozsvícení vánočního stromu 
05.12. čerti 
08.12. mikulášská besídka 
23.12. zpívání koled v kapli 
26.12. turnaj ve stolním tenise 
31.12. silvestrovský ohňostroj 
 

Důležité termíny 
 

05. – 06.10. volby do zastupitelstva obce 
13.10. výlov rybníka Němeček 
14.10. výlov rybníka Bahňák 
20.10. vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu 
20.10. výlov rybníka Truhlář 
20.10. výlov rybníka Koupaliště 
27.10. výlov rybníka Štírovský 
22.12. prodej vánočních kaprů 
 

Říjnové termíny výlovů jsou pouze orientační a budou upřesněny podle aktuálního 
stavu vody v jednotlivých rybnících, aby nám kvůli přetrvávajícímu suchu nezůstaly 
ryby na blátě. 
 

Tak to je v kostce vše, co se v létě událo. Pátého přijďte k volbám, dvacátého 
přijeďte s bordelem. No a než se nadějeme, je tu advent, vánoce, silvestr 
a v devatenáctém roce zase všechno nanovo. Krásný podzim a před vánočním 
výlovem na shledanou. 
 

Zastupitelstvo obce Mečichov 


