Mečichovský zpravodaj
březen 2014

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
čtvrt roku uběhlo jako voda a po zimě, která vlastně vůbec nebyla, nám pomalu,
ale jistě nastupuje nejkrásnější roční období, čímž jaro bezesporu je. Zima nás
opravdu moc nepotrápila, na rozdíl od některých jiných států světa, kde pod
nánosy sněhu mizely celé domy, případně byly rovnou odnášeny rozbouřenou
vodou při záplavách. Doufejme jen, že to co jsme doposud ušetřili za topení,
neutratíme v létě za repelenty proti přemnoženému, dotěrnému hmyzu a další
hubící přípravky proti různým hlodavcům. Ještě než jaro propukne naplno a my
se dáme do boje s početnou krtčí rodinkou, která se přes zimu uspokojeně
zabydlela na zahrádce, pojďme si v krátkosti připomenout události, jak pracovní,
tak i kulturní, které jsme prožili od vánočních svátků až po dnešní masopustní
období.

Ohlédnutí za kulturou
Výroční schůze SDH
Letošní, anebo vlastně loňská, výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů
Mečichov se konala v poněkud netradičním čase, a to těsně po vánočních
svátcích 28. prosince. Po shrnutí uplynulého roku a seznámení s plány v roce
příštím, zejména s plánovanými soutěžemi v požárním sportu, následovala volná
zábava, kde přítomní požárníci mohli u jídla, pití a dobré muziky posedět a
pohovořit s přáteli.
Silvestr
V podvečer posledního dne loňského roku připravila místní děvčata dětem
lampiónový průvod, který byl zakončen velkolepým ohňostrojem. Tuto
několikaminutovou show si nenechala ujít značná část místních i přespolních.
Hasičský bál
V polovině ledna, přesněji v pátek sedmnáctého, se v sále místního pohostinství
konal hasičský bál, na kterém vystoupila hudební skupina Orchidea. Lístky bylo
možné zakoupit o týden dříve s drobnou slevou při podomním „předprodeji“,
který zajistili dobrovolníci z řad místního hasičského sboru. Na samotném bále
byla navíc připravena zajímavá a mnohdy i hodnotná tombola. Vždyť první cena
byl poukaz na zájezd pro dvě osoby na Orlí hnízdo, Hitlerovo horské sídlo.
I ostatní ceny byly zajímavé a neprodělal nikdo, protože každý lístek vyhrával.
Samotná účast na bále nebyla nikterak slavná, což bylo do jisté míry zapříčiněno
výročními schůzemi sborů z okolních vesnic a rovněž rybářským plesem, který se
konal následující den v Doubravici. Nicméně kdo se zúčastnil, určitě nelitoval
a dobře se bavil. S tímto plesem je spojena ještě jedna významná událost naší
obce, a to křest kalendáře, který nafotilo družstvo místních hasiček, ale o tom
vám povyprávějí ony samy v příspěvku, který je otištěn dále.
Dětský maškarní bál
Letošní masopustní období propuklo v sobotu 22. února dětským maškarním
bálem. Pro každou zúčastněnou masku si pořadatelky, kterými nebyl nikdo jiný
než místní Svaz žen, připravily balíček s dobrotami. Celou akci provázelo
moderátorské duo „Ivetka Sýkorová ml. & Ivanka Kořánová“ za hudebního
doprovodu diskžokeje Lukáše Kadlece. Dětských maškar se sešlo opravdu hodně,
od princezen, šmoulů, andílků, vodníků a kovbojů, až po masky z říše zvířat
v podobě motýlků, želv nebo medvídků. Všechny ratolesti bez rozdílu si karneval,
včetně několika připravených soutěží, náležitě užily a do sytosti se vyřádily.

Masopustní průvod
Tradiční masopustní průvod se konal
v sobotu 1. března a zúčastnilo se jej
rekordních 45 masek. Počasí bylo
příjemně jarní, obyvatelé pohostinní a
tak se celý pochod obcí protáhl až do
sedmé hodiny večerní. V tuto dobu
však zdaleka nedorazil celý peloton do
cíle, čímž byla místní hospůdka, ale
někteří jedinci měli i tříhodinový skluz.
To ale ve finále stejně nikomu
nevadilo, zvítězil totiž každý, kdo
došel.
Bakus
Ani letos jsme nedopustili, aby toto kulturní dědictví upadlo v zapomnění. Bakus
je pro Mečichov stejně významná obchodní značka jako pro Ameriku Coca-Cola.
V celém kraji a možná i celé republice jsme jediní, kteří tento zvyk ještě dodržují.
Vše se odehrálo tradičně v úterý před popeleční středou a celým večerem nás
provázela skupina Experiment. Sešla se spousta krásných masek, z nichž nad
všechny čněli pralidé z Krt, kteří po právu vyhráli. Hejno plachých sov vše bedlivě
střežilo z druhé pozice. A abychom stupně vítězů zkompletovali, tak na
bronzovém stupínku se umístilo kvarteto Spejbl, Hurvínek, Mánička a Žeryk.
Úderem půlnoci se konal smuteční obřad, na kterém měli všichni zúčastnění
poslední možnost uctít památku Bakusa. Od tohoto okamžiku nám všem začal
dlouhý čtyřicetidenní půst, který zakončí až velikonoční svátky. Výjimku v půstu
tvoří pouze šest nedělí, takže pozor budeme to kontrolovat ☺
Oslava MDŽ
Zatím poslední společenskou akcí v tomto roce v naší obci byla 8. března již
tradiční oslava Mezinárodního dne žen. Tuto akci pořádáme každoročně a vždy
se snažíme program něčím zpestřit. Každý máme ještě v paměti loňskou módní
přehlídku společenských šatů, kterou zorganizovala Marcela Cibulková. Tato
dáma nás ani letos nenechala na holičkách a zařídila vystoupení tanečního
souboru Klubíčko z Blatné, pod vedením paní Dany Strnadové. Skupinka dvaceti
malých tanečníků nám předvedla tři ukázky společenských tanců v pořadí valčík,
polka a džajv a poté jsme se prostřednictvím dvanácti sličných tanečnic přenesli
do muzikálu na Fantoma opery. To ocenili zejména přítomní pánové z řad
pořadatelů. Celé vystoupení sklidilo od přítomných dam obrovský potlesk. Pak již
následovala klasická volná zábava s příjemnou hudbou pánů Hakra a Kopáčka.

Příspěvek od mečichovských hasiček
Vážení spoluobčané, jak jsme na hasičském bále slíbily, tak také plníme a touto
cestou vám přinášíme informace o dění kolem našeho kalendáře, jak to celé
vlastně začalo a kolik peněz a kam putovalo z jeho výdělku. Takže tady máte
malé shrnutí.
V listopadu jsme s děvčaty (hasičkami) dostaly nápad nafotit kalendář s požární
tématikou. Zprvu tomu nikdo nevěřil a považoval to za vtip. My jsme ale od této
myšlenky neupustily a jaly se ji realizovat. Kontaktovaly jsme kvalitního
fotografa, který nás krásně nafotil. Dále jsme tyto fotografie zpracovaly do formy
nástěnného kalendáře a nechaly vytisknout.
Když jsme spatřily hotové dílo, byly jsme velice mile překvapeny a téměř
okamžitě se rozhodly, že si ho nenecháme jen pro sebe, ale nabídneme jej v
naší obci k prodeji. V tu chvíli nás napadlo, že bychom celou akci mohly pojmout
jako charitu a rozhodly se, že veškerý čistý zisk z tohoto projektu věnujeme na
dobrou věc. Po dlouhém výběru různých organizací jsme se rozhodly pro
Kojenecký ústav ve Strakonicích, protože především v dětech je budoucnost a
navíc ony samy jsou prozatím odkázány pouze na velkorysost ostatních občanů,
kterým jejich osudy nejsou lhostejné. Ze schůzky s ředitelem kojeneckého
ústavu, panem Mgr. Martinem Karasem, jsme měly opravdu dobrý pocit, protože
on sám byl naším nápadem velice nadšen a měl z něj opravdu upřímnou radost.
My s děvčaty ale nezůstaly jen u pouhého nafocení a prodeje kalendářů. Využily
jsme situace, že se v Mečichově 17. ledna konal hasičský bál. Na něm jsme celý
tento projekt medializovaly a za vydatné asistence Pavla Klečky vydražily dort
s naší fotkou a jedním výtiskem kalendáře podepsaným všemi aktérkami za
částku 4 100 Kč. Tato suma byla rovněž přičtena k celkovému zisku. Tento krásný
a velice chutný dort upekla naše požárnice, Jana Klečková ml.
A teď už k tomu nejdůležitějšímu, a to k penězům:
Výdaje:
Fotograf (Josef Moravec)
3 000,- Kč
Tisk kalendářů (100ks)
9 400,- Kč
Náklady na administrativu
3,- Kč
Celkem
12 403,- Kč
Příjmy:
Prodej 97 ks kalendářů
19 303,- Kč
Příspěvek SDH Mečichov
3 000,- Kč
Vydražení dortu a podepsaného kalendáře
4 100,- Kč
Celkem
26 403,- Kč
ZISK = dar kojeneckému ústavu
14 000,- Kč

Drobné vysvětlení pro pozorné čtenáře. Kalendářů bylo celkem vyrobeno 100 ks,
jeden jsme však věnovaly právě Kojeneckému ústavu ve Strakonicích při předání
finančního daru, které se uskutečnilo 8. března dopoledne a zúčastnilo se jej celé
naše
požární
družstvo
i s naším
ochráncem
Filipem,
druhý
kalendář
jsme
vydražily
na
hasičském
bále spolu
s dortem a
třetí padl
za
oběť
shonu na
tomto
plese a byl
poničen. Výtěžek je právě proto jen z 97 kusů kalendářů a ne z celé stovky.
Závěrem našeho příspěvku bychom chtěly poděkovat několika lidem, bez kterých
by se celý tento projekt mohl jen stěží realizovat:
Velké díky patří panu Josefu Moravcovi z Klatov, který nám pořídil tak krásné
fotky, dále Šárce Kučerové z Hlupína, která nás zachránila a dofotila zbývající
hasičku, která by s námi jinak nemohla být na kalendáři. Rovněž nesmíme
zapomenout na Marcelu Cibulkovou, která nám byla během focení velkou
oporou a pomáhala nám s úpravami a stylizací. Déle děkujeme Obecnímu úřadu
Mečichov, který na plese vydražil podepsaný kalendář a dort. A nakonec velké
díky patří hlavnímu mecenáši celého projektu, kterým pochopitelně byl Sbor
dobrovolných hasičů z Mečichova, jenž nám věnoval finanční obnos ve výši
3 000,- Kč, který jsme použily na zaplacení fotografa.
Všem, kteří si zakoupili náš kalendář, ze srdce DĚKUJEME! Vždy, když na něj
v průběhu roku pohlédnete, vzpomeňte na ty mrňousy, kteří se ne vlastní vinou
ocitli v tak těžké životní situaci, a kterým jsme my všichni, jak pevně věříme,
alespoň malinko vyčarovali úsměv na tvářích.
Za všechny hasičky - Iveta Sýkorová ml.

Zemní práce
Mírný průběh letošní zimy a skutečnost, že zemina v podstatě vůbec nezamrzla,
jsme využili k realizaci několika plánovaných zemních prací. Nechali jsme vyčistit
zanesenou strouhu podél cesty do Loužku a strouhu u cesty pod Truhlářem.
V Loužku byl odvodněn močál po levé straně cesty, z kterého voda prosakovala a
rozmáčela cestu. Z této cesty byl rovněž odstraněn nános bahna. U Truhláře byl
vybudován nový přejezd přes cestu vedoucí Na Peklo, rovněž byla vyčištěna
odtoková strouha od tohoto rybníka. Dále byl vyčištěn odtok z Lejštice a
zplanýrován plácek mezi tímto rybníkem a silnicí tak, aby se zde na jaře mohla
vysít tráva a tento prostor mohl být nadále udržován v poněkud kulturnějším
stavu než doposud. Drobné opravy si vyžádala hráz a odtoková strouha na
Zážlení, kde si neustále nějaké zvířátko snaží dělat nory a nám tím hráz narušuje.
Veškeré tyto práce velice precizně provedl Zdeněk Štěpán.
Pokácení kaštanů před kaplí
V loňském roce jsme ze společné dotace Svazku obcí Blatenska nechali
vypracovat znalecký posudek na kaštany před kaplí, z něhož vyplynulo, že přední
dva stromy jsou ve špatném zdravotním stavu a hrozilo jejich bezprostřední
rozlomení. Na tomto základě jsme po vyřízení příslušné legislativy nechali tyto
stromy pokácet. Problematické a rizikové kácení, které provedl Míra Kostohryz,
odnesl i třetí, nejmladší, stromek, který se připletl do cesty padajícího kmene
největšího kaštanu. Vzhledem k situaci kolem kaple, ale nebylo možné tento
strom položit jiným směrem. Po odstranění dřeviny jsme nechali odfrézovat
pařezy, aby nehyzdily okolí kaple, což provedla firma ELKOST. Ve velmi blízké
době dojde k výsadbě dvou nových kaštanů, které ale vysadíme o něco dále
od kaple, aby do budoucna kořeny nenarušovaly její základy.
Územní plán Mečichov
Po téměř třech letech od schválení záměru pořídit územní plán obce (29.4.2011)
můžeme s radostí konstatovat, že je konečně možné spatřit světlo na konci
tunelu této strastiplné cesty. Zdržení bylo mimo jiné způsobeno změnou
legislativy, která vešla v platnost v průběhu pořizování územního plánu a tudíž
nutností zapracovat do něj platné předpisy. Na únorovém zasedání zastupitelstva
byl tedy schválen konečný návrh Územního plánu Mečichov, včetně
zapracovaných všech došlých námitek a připomínek. 6. března byla vyvěšena
veřejná vyhláška oznamující vydání územního plánu Mečichov a po jejím sejmutí

v zákonné lhůtě, což bylo 22. března, již nic nebrání vstoupení Územního plánu
Mečichov v platnost. Mělo by to být již jen v řádech dnů.
Výlov Zážlení
V sobotu 22. března jsme lovili rybník Zážlení. Odtud násadoví kapříci putovali do
Štírovského, aby zde dorostli do Vánoc. Zbylé ryby byly roztříděny dle velikosti
a vysazeny na Koupaliště, Bahňák a některé zůstaly na Zážlení. Dvě obrovské
štiky se přestěhovaly na Velký Humíč.
Volné byty v bývalé škole
V bývalé škole se uvolnily dva obecní byty, oba situované v prvém patře. Pro
případné zájemce uvádíme náklady spojené s užíváním těchto bytů. Nájemné je
stanoveno ve výši 40 Kč/m2, byty mají výměru kolem 60 m2, takže nájem je cca
2 400 Kč. Náklady na elektrickou energii, včetně vytápění, jsou přibližně 2 000 Kč
měsíčně a vodné 300 Kč měsíčně. Při podpisu smlouvy se skládá vratná kauce ve
výši třech měsíčních nájmů. Máte-li někdo zájem o jejich pronájem, obraťte se na
obecní úřad.
Připravované projekty
V současné době připravujeme tři projekty. Jedná se o rekonstrukci klubovny
v budově bývalé autobusové garáže, dále vybavení místní posilovny a poslední
akcí je rekonstrukce části místních komunikací. U prvně zmíněné akce již
proběhlo výběrové řízení na dodavatele, které na základě nejnižší podané
nabídky vyhrála firma Garantstav stavební s.r.o., s cenou 463 565,- Kč bez DPH.
O přidělení dotace z fondu MMR by mělo být rozhodnuto do měsíce. S projektem
na vybavení posilovny nás krajský úřad poněkud zklamal a grant nám neposkytl.
Přesto však dojde k realizaci i této akce v omezené míře a příští rok se pokusíme
přes stejný dotační titul místní posilovnu dovybavit dle našeho původního
záměru. Na rekonstrukci místních komunikací se v současné době připravuje
zadání k oslovení dodavatelských firem. Financování této akce je zajištěno
z Programu obnovy venkova.
Úhrada místních poplatků za vývoz komunálního odpadu a ze psů
Děkuje všem, kteří již výše uvedené místní poplatky za letošní rok uhradili.
S potěšením musíme konstatovat, že je vás drtivá většina. Zároveň žádáme
zapomnětlivce, aby tuto nepříjemnou, avšak nutnou povinnost splnili pokud
možno v co nejkratším možném čase. Vybírání místních poplatků, stanovených
obecně závaznými vyhláškami obce, podléhá kontrole při přezkumu hospodaření
obce, která se uskuteční 14. dubna. Děkujeme za pochopení.

Výročí spoluobčanů
09.04.
14.04.
30.04.
01.05.
11.05.
12.05.
17.05.
30.05.
03.06.
12.06.
12.06.
20.06.

Marie Balková (č.p. 9) 81 let
Václav Hejduk (č.p. 3) 70 let
Marie Hamplová (č.p. 41) 65 let
František Beran (č.p. 29) 65 let
Jana Hejduková (č.p. 3) 65 let
Karel Šána (č.p. 3) 60 let
Josef Kadaně (č.p. 43) 60 let
František Mašek (č.p. 34) 65 let
Milan Klečka (č.p. 39) 50 let
Jaroslav Klečka (č.p. 35) 55 let
Zdena Ševčíková (č.p. 45) 60 let
Marie Polanová (č.p. 71) 85 let

Opustili nás
Za uplynulé čtvrtletí nás bohužel navždy opustili dva naši spoluobčané.
† 23.01. Václav Sýkora (č.p. 40) - 75 let
† 28.02. Eliška Kábová (č.p. 46) - 90 let
Narození nových občánků
14.01. Šimon Polan (č.p. 63)
10.02. Klára Křivancová (č.p. 72)
14.03. Ema Dvořáková (č.p. 91)
Kulturní, společenské a ostatní akce v období duben až červen 2014
29.03. výroční schůze Českého svazu žen
20. - 21.04. Velikonoce
30.04. pálení čarodějnic, stavba a hlídání májky
28.06. 4. ročník „Turnaje v malé kopané“
Důležité termíny
31.03. daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nejzazší termín
03.05. vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu
23. - 24.05. volby do Evropského parlamentu
31.05. do konce května musí být zaplacena daň z nemovitostí
Na závěr nám dovolte popřát vám krásné prožití velikonočních svátků, které se
mílovými kroky blíží a samozřejmě pohodově strávené jarní období.
Zastupitelstvo obce Mečichov

