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Vážení spoluobčané,
jen dvanáctkrát jsme od loňského silvestra na noční obloze shlédli měsíc v úplňku
a poté i jeho zatmění a máme tu opět konec roku. Dlouho to vypadalo, že léto
vůbec neskončí a nadobro zůstaneme u jediného ročního období, příroda si ale
nakonec přeci jenom dala říct a dokonce nám v uplynulých týdnech již párkrát
nadělila sníh i mráz. Mezitím občas i zapršelo, což veškerá vegetace kvitovala
s povděkem a lehce tím uhasila svoji žízeň. Na to, aby se hladiny většiny rybníků
vrátily do normálu a do vyschlých koryt malých potůčků vrátila voda, však pršelo
stále žalostně málo. To pár nahodilých deštíků určitě nespraví. K tomu by zřejmě
musela přijít potopa biblických rozměrů. Nepřivolávejme však jakékoliv katastrofy,
i tak jich je všude kolem nás až moc. Vraťme se raději k poklidnému životu v naší
vísce a k našim každodenním starostem a radostem, které nás trápily, případně
bavily od pouti do vánoc.

Výlovy obecních rybníků
Po letošním horkém a hlavně suchém létě, kdy se povrchová voda ztrácela doslova
před očima, jsme s napětím očekávali, jak se tyto pro rybáře nepříznivé podmínky
podepíší na našem chovu ryb. Okamžik pravdy nastal 13. října. Tuto sobotu jsme
se totiž vypravili na prvé dva rybníky z naší vodní kaskády, na Němeček a Bahňák.
Vypustit Němeček nebylo tentokrát žádné velké umění, a že jsme s tím v minulosti
měli párkrát problémy ☺ Chyběl zde totiž více jak metr vody a nasazené rybičky,
kterých bylo zhruba šest set padesát kousků, tak měly omezený prostor k
„rozběhu“. Pro dravce naopak skvělá příležitost k dobré a snadno dostupné
svačince. Za rozbřesku voda opadla a na hladině se objevily první šupinaté hřbety.
Léty sehraný tým se proto s radostí pustil do práce a po desáté hodině dopolední
byly všechny „němečkovské“ ryby v kádi. Byla jich rovná pětistovka, což
představuje poměrně velkou ztrátu sto padesáti ryb. Ve světle nadcházejících
událostí, kdy náš partnerský rybářský spolek BRD zaznamenal na svém rybníčku
osmdesátiprocentní ztrátu, jsme z toho vyšli ještě vcelku dobře. Třídící linka
rozdělila úlovek rovným dílem na dvě poloviny. Menší kapříci se vrátili zpět do
svého původního domova a ti větší putovali do Malého Humíče. I přes uvedené
ztráty jsme byli spokojení, protože jsme již z prvého rybníka vysádkovali dvě
třetiny požadovaného množství vánočních kaprů. Jedna vylovená štika rozšířila
arzenál vodních dravců na Velkém Humíči. Ještě před obědem jsme nechali pod
přísným dozorem několika rybářů vytékat vodu z Bahňáku a odskočili si na Malý
Humíč, kde jsme jednak vypustili uvedené kapříky, ale hlavně vybudovali
elektrický ohradník, aby nám nejmenovaný chráněný živočich neudělal o vánocích
čáru přes rozpočet. Loňská obrana elektrickým proudem vyšla stoprocentně, tak
doufejme, že se predátor nezdokonalil. Na Bahňáku letos tržní ryba nebyla, pouze
dvacet gigantů, které jsme po dvou letech zde strávených přestěhovali do Velkého
Humíče.
O týden později se celá rybářská eskorta přesunula z hráze Němečka o 636 metrů
blíže k naší obci, na hráz Štírovského. Zde to bylo se stavem vodní hladiny
naprosto stejné, a tak jsme očekávali rovněž nějaké ztráty. Začátek výlovu byl
tentokrát posunut na dopolední hodinu, protože se nám v tento den sešla ještě
další akce, a to pravidelný půlroční vývoz nebezpečných a velkoobjemových
odpadů. Poté, co jsme se chvilku po poledni vyprostili z bahna s posledním
kaprem v saku, jsme zjistili, že to zde s úhynem nebylo vůbec tak divoké jako
na Němečku. Ze sedmi set nasazených jsme vylovili šest set padesát kaprů, z nich
bylo 240 tržních a zbylí dostali ještě rok života k dobru. Navíc se zde kapři opět
vytřeli a my tak vylovili spoustu „mláďat“, která jsme převezli na Zážlení. Spočítat
je opravdu nešlo, to bychom tam byli ještě teď. Suma sumárum, na štědrovečerní

večeři máme přichystáno 490 kaprů, což je více než královská rezerva na to,
abychom uspokojili veškerou poptávku nás všech.
Naše rybářské turné jsme nepřerušili ani následující sobotu 27. října. To přišel na
řadu Truhlář a vzápětí po něm Koupaliště. Na obou těchto rybníčkách byl z jara
vysazen plůdek, takže zde nebyli velcí kapři, ale jen násada na příští rok. Tuto
droboť jsme nepočítali a vše vypustili do Velkého Humíče na přezimování. Na
Koupališti jsme navíc ulovili dva mladé sumce, kteří se před námi schovávali
v bahně a téměř unikli naším očím.
Závěrem lze letošní rybářsky nepříznivou sezónu hodnotit celkem kladně. Ryb na
vánoce je dostatek a násada na příští rok je také zajištěna. Jaký stav ale bude ve
finále, na to si musíme počkat až do posledního adventního víkendu, což je
z pohledu čtenáře už jen pár dní, avšak z pisatelova úhlu rovný měsíc. V sobotu 22.
prosince se totiž uskuteční poslední letošní výlov právě na Malém Humíči. V tu
dobu zjistíme, jestli jsme vyzráli my nad vydrou nebo vydra nad námi. Další
proměnnou zůstává množství kyslíku ve vodě. Jistě jste si všimli, že zde kapři
vystrkují tlamičky z vody a bezmocně lapají po dechu. Tento problém jsme se
snažili vyřešit instalací ponorného čerpadla, jehož pomocí jsme vodu alespoň
částečně okysličovali, tak snad se zadařilo. Samotný prodej ryb bude zahájen tuto
sobotu cca v jednu hodinu odpoledne. Poměr množství a cena zůstává i pro
letošek neměnný 1:100, čili za jednoho šupináče, případně hlaďáka, zaplatíte
100 Kč ☺
Rekonstrukce komunikace III/1730 Mečichov – Hlupín
Po dlouhém čase konečně vyslyšeli příslušní úředníci Krajského úřadu Jihočeského
kraje naše opakované nářky na prachbídný stav komunikace III/1730 v úseku
Mečichov – Hlupín a po letních prázdninách ji nechali kompletně zrekonstruovat.
Zhruba tři týdny byl proto tento úsek uzavřen a my do Hlupína museli jezdit buď
přes Třebohostice, nebo přes hájovnu u Horažďovického předměstí. Nyní zde však
máme krásný asfalt bez děr a hrbolů, při jejichž zdolávání šlo v minulosti doslova
o zuby. Před vlastní pokládkou asfaltového povrchu byly opraveny i všechny
propusti v daném úseku, a tak nám snad tato cesta bude dlouho dobře sloužit.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Podzimní termín pravidelného svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
tentokrát vyšel na sobotu 20. října. Tento den jsme také lovili rybník Štírovský,
takže to bylo trochu hektické. Nicméně bordelu jsme všichni opět pohledali
požehnaně. S prázdnou proto popeláři v žádném případě neodjížděli, ba naopak.

Statisticky bývá na podzim méně odpadů než na jaře, kdy jsme zřejmě všichni plni
elánu do vyklízení všeho možného, letos se ale na návsi střídal jeden vrchem
naložený povoz za druhým a ve finále z toho bylo zcela zaplněné popelářské auto.
Na druhém voze, určeném pro nebezpečný odpad (oleje, pneumatiky, atd.) sice
nějaké místo zbylo, to ale zabraly naše staré kontejnery na plast, které jsme dle
plánu vyměnili za nové. Ty jsme zakoupili již v loňském roce a až teď se nám
s firmou podařilo sjednat výměnu. Záhy jsme však zjistili, že nové kontejnery
kapacitně nepostačují potřebám naší obce a tak jsme okamžitě objednali další dva
žluté na plast. Výrobce je však natolik zahlcen objednávkami, že absolutně nestíhá
nádoby vyrábět. Dodání nových kontejnerů tak máme přislíbeno na konec tohoto
roku, ale pravděpodobněji to bude až v lednu. Za tento nedostatek se vám velice
omlouváme a doufáme, že krátce po vydání tohoto plátku již bude vše napraveno
a plasty budeme moci pohodlně třídit.
Svoz elektroodpadu
Sklad elektroodpadu, vybudovaný z bývalé maštale v hospodě, koncem léta již
téměř praskal ve švech. Kontaktovali jsme proto příslušné společnosti, zabývající
se ekologickou likvidací těchto vysloužilých spotřebičů a domluvili jejich odvoz.
První na řadu přišly někdy v polovině října sporáky, lednice, vrtačky a konvice.
Tyto kuchyňské a dílenské spotřebiče odebírá společnost Elektrowin a.s. a jejich
demontáží následně získává cenné druhotné suroviny. Nám pak prostřednictvím
společnosti EKO-KOM, přibydou v kasičce nějaké penízky. Tentokrát jsme zhruba
za dva roky „našetřili“ jeden zcela zaplněný klecový kontejner s drobnými
spotřebiči, dále 22 kusů lednic a mrazáků a 23 kusů velkých spotřebičů. Přesně
v polovině listopadu dorazilo i druhé nákladní auto, tentokrát s logem společnosti
Asekol a.s. a odvezlo téměř půl tuny drobných spotřebičů, jako jsou například
rádia, počítače, tiskárny, telefony a mnohé další. Dále jsme se zbavili osmi kusů
placatých (LCD) monitorů, dvanácti starých CRT monitorů a devatenácti televizí.
O tom, že tento kolotoč nikdy neskončí, se můžeme přesvědčit pohledem do
zmiňovaného skladu, kde se již opět vysloužilé spotřebiče začínají shromažďovat.
Je to ale naprosto v pořádku, protože jedině takto neskončí staré pračky a televize
někde v příkopě u cesty, jak tomu v minulosti nezřídka bývávalo a cenné kovy
takto získané mohou být nadále využity v nové technice a matka příroda se na nás
nebude mračit ☺
Posvícenská zábava
V sobotu 3. listopadu pořádali místní požárníci posvícenskou zábavu. Zhruba
sedmdesátka převážně místních návštěvníků si zatančila na známé písně v podání
vimperské kapely Šísl band, která se na této akci objevuje pravidelně již pár let.

Úklid trávy na travinách u Věžiště
Letošní sezónu jsme úklid traviny u rybníka Věžiště, kvůli ochraně modráska
hořcového, potažmo hořce hořepníku, zvládli sami, pouze s využitím obecní
techniky a dvou zaměstnanců. Horké a suché počasí, které nás trápilo celé léto,
nám v tomto případě značně usnadnilo práci. Travní hmoty bylo poměrně málo
a půda zde nebyla rozmáčená. Bylo proto možné pokosit celou vytyčenou plochu
traktorem s rotačkou a poté vše odvést pomocí kontejnerového nosiče. Pohrabání
travní hmoty a naložení na kontejner zvládli naši sezónní zaměstnanci. Následnou
kontrolou ze strany Agentury ochrany přírody a krajiny jsme prošli bez problémů a
po zúřadování dvou protokolů rovněž i obdrželi slíbené korunky z příslušného
grantového programu.
Čerti
V den, kdy všechny Jitky slavily svůj svátek, se krátce po setmění sevřela hrdla
všem nenapravitelným hříšníkům. Peklo totiž opět po roce otevřelo svůj chřtán
a satanáši vyrazili pro lotry, aby s nimi naplnili své doběla rozpálené pekelné kotle.
V naší vísce bylo v hledáčku sedm a čtyřicet potenciálních duší ve věku nula až
patnáct let. S těmi staršími se už rarášci nechtějí tahat a raději je přenechávají na
pospas policii ☺ Onen podvečer byli na návsi spatřeni Mikuláš s andělem a třemi
zlověstnými čerty. Řinčení řetězů a zápach síry děsilo nejen děti, ale i psy, a tak
raději nikdo z uvedených nevystrkoval růžky. Všechny děti zřejmě před přísně
vyhlížející pěticí dokonale zarecitovaly nebo zazpívaly, protože po sčítání

místního lidu následující den nikdo nechyběl. Dokonce Mikuláš nadělil všem
dětem spoustu sladkostí a ovoce. Ale POZOR, čert nikdy nespí!!!
Mikulášská besídka

V sobotu 8. prosince jsme v místním sále nachystali pro děti mikulášskou besídku.
V jejím úvodu nám loutkový spolek RADOST zahrál pohádku Pták Ohnivák a liška
Ryška. Po zhlédnutí tohoto lehce hororového představení vyděsili příchozí čerti už
jen málokteré dítě. Za básničku nebo písničku pak Mikuláš obdarovával všechny
ratolesti balíčkem plným všemožných sladkostí.
Nová obecní technika
V prosinci rozšířil vozový park našich
„technických služeb“ pásový bagr
Warynski K 408. Tento stroj jsme
zakoupili převážně na údržbu obecních
rybníků, protože zásoba bahna v nich je
nevyčerpatelná. Buldozer, který jsme již
dlouhá léta nepoužili, pro změnu zase
prodáme, aby mohl sloužit jinde. Počet naší techniky tak zůstane nezměněn.

Rozsvícení vánočního stromu
Poslední listopadový večer jsme se sešli na mečichovské návsi, abychom společně
vykročili vstříc adventnímu období. Snad aby atmosféra byla opravdu vánoční,
vysypal na nás svatý Petr trochu sněhových vloček a sloupec teploměru stlačil pod
nulu. Poté co zvon kapličky ohlásil šestou hodinu večerní, vyrazily dětičky
v doprovodu svých blízkých, vyzbrojeny lampióny, na obchůzku místní návsi.
S červenými nosy od mrazu a soustavně zasypávány sněhovými vločkami si všichni
do kroku pobrukovali krásné české koledy, které se z ampliónů místního rozhlasu
rozléhaly po celé vsi. Když celý peloton dorazil zpět před budovu obecního úřadu,
přistoupila k mikrofonu Zuzanka Plechatá a zahrála nám na dudy několik
vánočních koled. Mezi tím se zmrzlé obecenstvo zahřívalo teplým punčem,
svařákem, případně čajem a k tomu zakusovalo z nepřeberné nabídky sladkého
i slaného občerstvení. Každá hospodyňka totiž přinesla ochutnat nějakou tu
dobrotu. V nabídce tak nechybělo mnoho variant štrůdlu, štola, roláda, ale
i jednohubky, sulc nebo párek v rohlíku.
Po skončení hudebního vystoupení se
schylovalo
k poslednímu
bodu
v programu onoho večera, a tím bylo
rozsvícení vánočního stromu. Respektive
v našem případě dvou stromů. Nejdříve
se po odpočítání rozzářila túje u kapličky
a vzápětí i mladá jedlička u hospody. To
ale ještě stále nebylo vše. Vedle krásné
kavkazské jedle totiž předcházející večer
cosi vyrostlo a zatím bylo skryto pod
plachtou. Spolu s nasvícením stromku se
však plachta zvedla a pod ní se rozzářil
krásný vyřezávaný betlém s Ježíškem
v jesličkách, kterého střeží tři ovečky
a na vše dohlíží starostliví rodiče, Marie
s Josefem. Z bezprostředních reakcí
přihlížejících bylo patrné, že se tento
vánoční symbol všem velmi líbil. Pak
ještě lidé postáli a pohovořili se
sousedy, případně se zašli ohřát na obec
nebo do hospody a s postupujícím
večerem se nakonec všichni rozprchli do
svých domovů.

Deratizace
Tento podzim nám došla trpělivost s nezvanými a nežádoucími návštěvníky našich
příbytků a kontaktovali jsme deratizátora, abychom zvrátili poměr žijících tvorů
v naší obci člověk versus potkan v náš prospěch. První vlna likvidace druhého
z uvedených živočichů proběhla v prosinci. Na jaře budeme pokračovat.
Připravované projekty
Nesmíme také zapomenout na budovatelské aktivity, které v příštím roce chceme
realizovat nebo alespoň zahájit jejich přípravu. Po několika letech odmítání ze
strany komise pro přidělování dotací z Programu obnovy venkova Krajského úřadu
Jihočeského kraje jsme počátkem prosince zaznamenali první úspěch v žádosti o
pořízení nových stolů a židlí do našeho společenského sálu, které jsou již dávno za
hranicí životnosti a trčící vruty a třísky nejednomu návštěvníkovi zapříčinily šrámy
na oděvu, případně rovnou na těle. O nějaké estetice již nemůže být vůbec žádná
řeč, protože co kus to originál a kdo někdy připravoval sál na muziku, tak ví, že
spárovat stoly, aby byly stejně vysoké a široké, není jednoduchý rébus. Na
společné schůzce, kterou krajský úřad pořádal v Radomyšli, jsme příslušným
úředníkům vysvětlili, že náš sál nepodléhá žádné ekonomické činnosti a tudíž z něj
obci neplynou žádné příjmy, což by bylo v rozporu s dotačními pravidly tohoto
programu. Dostali jsme tak příslib, že naše žádost bude schválena. Obratem jsme
proto tento projekt zařadili do programu na příští rok, dříve než se vymění členové
komise, výklad pravidel se změní a otevřená dlaň se opět sevře v pěst ☺ Pevně
doufáme, že do pouti budou výše popsané peripetie minulostí a my budeme sedět
na pevných židlích u pěkných stolů. Další projekt se rovněž týká čísla popisného
jedna. Tato budova již hodně pamatuje a není tak divu, že se hlásí o větší údržbu.
Předmětem naší pozornosti je kompletní otopná soustava, včetně výměny
radiátorů a kotle. Dále odvlhčení sálu spočívající v opravě opadaných omítek pod
obložením a drenáže celého parketu a následné pokládky nových parket,
zaizolování stropu sálu a výměna osvětlení. Toto jsme původně zvažovali
realizovat po etapách, právě z dotace POV. Byl však vypsán zajímavý grantový
program z Ministerstva pro místní rozvoj a tak zkusíme štěstí. Pokud to vyjde,
bude rekonstrukce provedena v jedné akci. Dalším dlouholetým projektem je
oprava hráze Velkého Humíče. Zde již máme projekt, včetně položkového
rozpočtu a příslušných povolení na stole. Čeká se na vhodný dotační titul. První
nám letos v září unikl, jelikož finanční kvóta celého dotačního programu byla
vyčerpána dříve, než jsme od projektanta získali kompletní dokumentaci. Na jaře
příštího roku by mělo být vypsáno druhé kolo, tak jsme ve střehu. Dalším naším

cílem pro rok 2019 je výsadba stromů na území našeho katastru. Jedná se
o liniové výsadby původních listnatých dřevin jako je například lípa, dub, buk,
jeřabina, ale také ovocné stromy, převážně peckoviny. Tuto akci připravujeme
s panem Vlnou, který zajistí finanční prostředky i vlastní výsadbu. Stromů není
nikdy dost a zejména staré švestky, kterých bylo vždy podél všech cest habaděj,
odumírají, tak doufejme, že se nám tyto aleje podaří obnovit.
Volby do zastupitelstva obce
Prvý říjnový víkend se v celé České republice konaly komunální volby. Všichni
obecní zastupitelé tak dostávali pomyslná vysvědčení za uplynulé čtyřleté období.
V naší obci jste měli na výběr celkem z šestnácti kandidátů, zapsaných na dvou
kandidátních listinách. Z celkového počtu 224 možných mečichovských voličů
využilo své volební právo 158 lidí, z čehož plyne více jak sedmdesáti procentní
volební účast. A pro následující volební období 2018 - 2022 jste svými hlasy vybrali
tyto nové a staronové zastupitele:
Josef Sýkora
108 hlasů
Petr Straka
80 hlasů
Pavel Slanec
80 hlasů
Tomáš Klečka
74 hlasů
Petr Finěk
70 hlasů
Pavel Klečka
53 hlasů
Pavlína Plechatá
51 hlasů
Po uplynutí zákonné lhůty pro podání návrhů na neplatnost voleb svolal dosavadní
starosta na pátek 2. listopadu 2018 ustavující zasedání nově zvoleného
zastupitelstva obce. Na něm byli zvoleni na další čtyřleté období Josef Sýkora do
neuvolněné funkce starosty a Petr Finěk rovněž do neuvolněné funkce
místostarosty obce. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Pavlína Plechatá,
kontrolní výbor povede Tomáš Klečka. Rovněž byli zvoleni členové těchto výborů,
které si navrhli jejich noví předsedové. Takže ve finančním výboru dále zasednou
Bohuslava Kořánová a Karla Hokrová a v kontrolním výboru Libor Zdychynec
a Vladimír Helcl.
Přezkum hospodaření
Sice až v náhradním a celkem pozdním termínu, ale přece se na našem úřadu
uskutečnil částečný přezkum hospodaření za letošní rok. Původní zářiový termín
se auditorovi Krajského úřadu Jihočeského kraje nehodil a tak jsme mu vyšli vstříc
a kontrolu odložili na pátek 16. listopadu. Jelikož se kontrola konala téměř na

konci kalendářního roku, o to více účetních dokladů bylo třeba zkontrolovat, aby
toho na celkový přezkum hospodaření z jara příštího roku nezbývalo mnoho.
Auditor si proto přivezl na pomoc svou kolegyni a naše doklady tak kontrolovaly
místo jednoho rovnou dva páry přísných očí. Přesto jsme prošli bez ztráty kytičky a
na konci zápisu o provedené kontrole je uvedena skromná, avšak naprosto
výstižná větička „Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby
a nedostatky“. Našemu patronovi, Janu Becherovi, tak po zásluze ubylo dva krát
půl deci z jeho obsahu ☺
Stanovení cen vodného pro rok 2019
V následujícím roce nám lehce podraží vodné. Konkrétně to bude o 1,16 Kč za
kubík více než letos. Toto zdražení je způsobeno jednak růstem ceny elektrické
energie, ale také jejím větším odběrem, což má na svědomí nová technologie
v úpravně vody, která se letos nainstalovala. Navýšení se promítne do pohyblivé
složky vodného, pevná složka zůstává nezměněna.
- pevná složka vodného u vodoměru do 2,5 m3/H
355 Kč/rok s DPH
- pevná složka vodného u vodoměru do 6 m3/H
1 994 Kč/rok s DPH
- pohyblivá složka vodného
44,36 Kč/m3 s DPH
Místní poplatky – odpady, psi
Poplatek ze psů se ani v příštím roce nezvyšuje a zůstává na úrovni 100 Kč za
každého psa. Splatný je k 31. lednu 2019. V případě pořízení štěněte se poplatek
hradí až od následujícího kalendářního roku. Poplatek za svoz komunálního
odpadu již prošel valorizací na sklonku loňského roku. Pro rok 2019 proto firma
Marius Pedersen, a.s. žádné další zdražení neprováděla. Ceny za známky na
popelnice tak zůstávají stejné jako letos. Shrnutí je uvedeno v tabulce níže a tento
poplatek musí být uhrazen do 15. února 2019.
Poplatek za komunální odpad v Kč za 1 rok
Objem sběrné
nádoby

Četnost obsluhy Skupina

Počet poplatníků
v daném objektu

Výše
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,-

Výročí spoluobčanů
24.02.
07.03.
21.03.
27.03.

Božena Lávičková (č.p. 42) 82 let
Stanislav Horník (č.p. 90) 50 let
Hana Klečková (č.p. 39) 50 let
Petr Slanec (č.p. 27) 50 let

Narození nových občánků
17.10.2018 Antonín Klečka (č.p. 76)
Opustili nás
† 25.10.2018 – Zdeněk Kněz (č.p. 16) - 57 let
Kulturní, společenské a ostatní akce v období leden (prosinec 18) až březen 2019
29.12.
12.01.
27.01.
09.02.
23.02.
02.03.
05.03.
09.03.

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

Důležité termíny
31.01. nejzazší termín pro úhradu místního poplatku ze psů
15.02. nejzazší termín pro úhradu místního poplatku za komunální odpad
27.04. vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu
Poslední list byl popsán, poslední týden tohoto roku je za dveřmi a za pár dní
vyměníme kalendář a jedeme zase od nuly. Přejeme Vám, abyste v novém roce
neztráceli úsměv z tváře a smůla a nemoci se Vám na hony vyhnuly. Krásné
vánoce, veselého silvestra a pokud možno málo bolestivé novoroční ráno ☺
Samozřejmě jste všichni zváni v 19 hodin na tradiční mečichovský silvestrovský
ohňostroj.
Zastupitelstvo obce Mečichov

