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Vážení spoluobčané,
další zimu středomořského rázu máme za sebou, a přestože byla o jeden den delší
než v předchozích třech letech, jara jsme se přeci jenom dočkali. Nutno
podotknout, že byly letos záchvěvy, kdy jsme měli možnost okusit jak vlastně
pravá zima vypadá, nikdy to však nemělo dlouhého trvání. Nejchladnější byl třetí
týden tohoto roku, kdy napadl sníh a ranní teploty klesaly až k patnácti stupňům
pod nulu. Jak ale sníh a mráz rychle přišel, tak také odešel a na sklonku onoho
týdne se během několika hodin rtuť teploměru vrátila zpět na plusové hodnoty
a za pár dní se stráně opět zazelenaly a na rybnících místo bruslařů skotačily vlny.
Stejný osud potkal i vydatnou sněhovou nadílku z přelomu února a března.
Dvaadvacátého února se dokonce nechaly ošálit i včely a vylétly ze svých úlů, aby
následující den vše překryla sněhová peřina. A takovéto výkyvy počasí
charakterizovaly celou zimu. Člověk potom neví, komu má dát za pravdu. Jestli
odborníkům děsícím lidstvo globálním oteplováním planety nebo jiným
odborníkům hlásajícím příchod další doby ledové. Toto my ale určitě
nerozsoudíme a můžeme jen doufat, že se čtvero ročních období ještě mnohokrát
protočí, než nás sežehnou sluneční paprsky nebo pohltí mrazivý příkrov.
Nebudeme se tady ale zbytečně strašit, od toho máme média, a spíše si povíme
něco o naší vesničce a lidech v ní žijících, jak jsme tu zimu vlastně strávili.

Vánoční turnaj ve stolním tenise
O druhém svátku vánočním, mimochodem krásném jarním dni, dala valná většina
místních obyvatel přednost sportu před stokrát omílanými pohádkami v televizi
a zúčastnila se turnaje ve stolním tenise, který opět po roce zorganizovali Alena
Braťková, Petr Hrba a Vojta Malý. Tento turnaj důstojně navázal na loňský úspěch
a organizátorům nezbylo nic jiného, než rozšířit arénu na tři stoly, jelikož se
přihlásilo rovných padesát sportovců. Z toho deset děvčat a zbytek chlapců.
Soutěžící byli losem rozděleni do deseti základních skupin po pěti hráčích a z každé
skupiny postupovali čtyři do dalších vyřazovacích bojů, dokud nezbylo pouze po
jedné dvojici žen a jedné dvojici mužů. Sportovní klání vypuklo v deset hodin
dopoledne a o vítězi ve finálovém duelu se rozhodlo kolem devatenácté hodiny,
takže by se dalo hovořit o takovém malém pingpongovém maratonu. Bylo proto
nutné pamatovat i na občerstvení, aby hráči postupně neodpadávali vysílením,
a tak organizátoři připravili výborný guláš a smažené ryby. Trio pořadatelů rovněž
připravilo i krásné výherní ceny pro všechny soutěžící, umístěné v žebříčku od
prvého do posledního místa, což k jejich počtu nebyl úkol zrovna snadný a mají
zato náš obdiv. S prázdnou neodešel z turnaje jediný hráč. K jejich cti musíme
uznat, že zohlednili i to, že nejen mistři míčku a pálky doma chovají drůbež
a v přehršli cen zařadili pytle s obilím soutěžícím umístivším se na chvostu celé
výsledkové listiny ☺. Po skončení turnaje se sportovní aréna proměnila v taneční
parket a ze soustředěných hráčů se vzápětí stali rozesmátí tanečníci. Diskotékou
Michala Lohra se celý sváteční den zakončil. A kdo se tedy v turnaji umístil nejvýše
a nasadil si tak pomyslnou korunu krále či královny stolního tenisu pro rok 2016?
V ženách se žádné překvapení nekonalo a stejně jako v loňském roce si finále
zahrála Jana Křivancová s Janou Křivancovou. A vyhrála? Chvíle napětí
……………………… uhádli jste! Jana Křivancová. Pro puntičkáře upřesňujeme, že to
byla ta mladší. V mužích se za stůl postavili Franta Polan a Pepík Lávička (oba
v provedení ml.) a ve strhujícím boji, snad i s výhodou domácího prostředí, se
dokázal Pepík lépe zkoncentrovat než jeho soupeř a turnaj vyhrál. No a nám
nezbývá nežli zvolat „sláva vítězům a čest poraženým!“

Silvestr
Poslední den loňského roku jsme se tradičně vypravili na toulky okolní krajinou.
Jednalo se již o pátý ročník našeho „turistického oddílu“, avšak do jeho účasti
tentokrát lehce negativně zasáhly zákeřné bacily, které tou dobou plíživě
obcházely celou vsí a napadnuvším značně zrychlovaly krok. Rovněž pracovní
povinnosti některých členů ztenčily naši výpravu. Přes to všechno byla expedice

celkem početná a v každé osadě vzbuzovala pozdvižení. Trasa byla tentokrát
navržena přes obce Hlupín, Sedlo a Střelskohoštickou Lhotu. Tam jsme si na kopci
u lesíka udělali malý piknik s opékáním párků a konzumací vánočního cukroví.
Poté jsme pokračovali po prašné cestě podél Březového potoka až ke kolejím,
protínajícím Zádušní les nedaleko Horažďovic Předměstí a dále lesem až na
vlakové nádraží. Zde jsme nejprve provedli exkurzi po novém vlakovém terminálu,
vyzkoušeli funkčnost odbavovacích výtahů a marně se snažili rozkódovat systém
očíslování jednotlivých kolejí, abychom poté zavítali do nádražní restaurace, kde
jsme měli objednanou gulášovou polévku. Po výborném občerstvení jsme se
vypravili k domovu. Cesta ale nevedla přímo, nýbrž přes les v okolí bývalého
muničáku, dále přes pole k obecnímu rybníku Němeček, kolem Slatinky k Zážlení a
v závěrečném úseku stanovené tratě jsme se napojili na cestu od Čečelovic.
Značku oznamující začátek obce Mečichov jsme míjeli lehce po páté hodině
odpolední a v nohách měli rovných dvacet kilometrů. O necelé dvě hodiny později
se náves zaplnila místními i přespolními občany, aby společně zhlédli překrásný
silvestrovský ohňostroj, jehož strůjce opět poposadil laťku kvality směrem vzhůru.

Výroční schůze SDH
První společenskou akcí tohoto roku byla výroční schůze Sboru dobrovolných
hasičů Mečichov. Konala se hned druhý lednový večer a zúčastnila se jí valná
většina členů. V loňském roce nově zvolení zástupci shrnuli svůj první rok ve funkci
a poreferovali nám o uskutečněných akcích, stavu financí a nově přijatých členech.
Zmínili i výborné výsledky, jakých dosáhla obě naše družstva na soutěžích
v požárním sportu v uplynulém roce, na které, jak pevně věříme, navážou i letos.
Vzhledem k tomu, že se naše členská základna rozrostla o celé dětské družstvo, je
předpoklad na zisk pohárů o to větší. Musíme ale spravedlivě uznat, že zejména
na prvních pár soutěžích to naše mládež nebude mít proti již sehraným týmům
z okolních obcí jednoduché a bude nutné ponechat jim nějaký čas na rozkoukání.
Půjdou-li do toho s odhodláním, výsledky se zaručeně brzy dostaví. Na schůzi byli
rovněž obdarováni dva dlouholetí členové našeho sboru. Po skončení oficiální
části výroční schůze pokračoval program volnou zábavou, kterou nám mnoha
pěknými lidovými písničkami zpříjemnila Bohunka Kořánová.

Hasičský ples
V polovině ledna se v místní hospůdce konal hasičský ples, na němž proběhl křest
v pořadí již třetího nástěnného kalendáře našich hasiček. Jak jsme již zaznamenali

o posvícenské zábavě, zájem o kulturu u nás roste a proto i tentokrát byl sál
zaplněn téměř do posledního místa. A to ještě musíme připomenout, že v tomto
termínu se v několika sousedních obcích konaly výroční schůze SDH, což
bezpochyby ubralo něco na návštěvnosti plesu. Celým večerem nás hudebně
provázela kapela Talisman, stejně jako v loňském roce a stejně jako i příští rok, jak
již lídři našeho sboru s muzikanty domluvili. Takže to berte jako pozvánku na příští
bál, konaný 14. ledna 2017. Nikdo proto nemůže přijít s výmluvou, že se termín
plesu dozvěděl pozdě a nestihl si zařídit volno a koupit nové šaty. Teď jsme to
všem polehounům pěkně zavařili ☺ Ale zpět do současnosti. Jak již bylo řečeno,
v úvodu večera proběhl křest hasičského kalendáře. Po úvodním slově „měsíčka
července“ v podání Káti Klečkové promluvil k lidu i starosta hasičů, Fanda Klečka,
který poděkoval všem, kdo se na výrobě kalendáře jakoukoliv formou podílel a
zároveň připomněl charitativní význam celého tohoto projektu, kde samotný
kalendář stojí až na druhém místě za mnoho páry nevinných bezbranných
dětských očí. Poté již k pódiu přizval místostarostu obce, Petra Fiňka, na jehož
bedra dolehl úkol zcela nejzodpovědnější, a to samotný křest. Po slavnostním
přípitku všech dvanácti modelek se dvěma zmíněnými pány již nic nebránilo
zahájení prodeje, což se také vzápětí stalo. Hudba byla během večera přerušena
ještě jedenkrát, a to při půlnočním losování tomboly. Ani o ní se nemůžeme
nezmínit, protože zejména díky snaživosti mnoha členů našeho sboru se sešla
v nebývalém množství a kvalitě. Za to si opravdu zaslouží poděkování každý
jednotlivý člen, neboť hodnotné ceny v tombole jsou bezesporu druhým největším
lákadlem plesu, hned za kráskami v kalendáři. Ples byl natolik vydařený, že po
skončení hudební produkce kapely Talisman nikdo nechtěl opustit sál a na řadu
musel přijít „krizový plán“ v podání obecní aparatury a DJky Zuzky Plechaté a jelo
se dál. Tím se závěr celého plesu odsunul až někam k šesté hodině ranní. Takže
nezapomeňte - 14.1.2017 REPETE !!!
Masopustní průvod
Letošní masopustní oslavy se konaly, vzhledem k rovněž brzkému datu Velikonoc,
již první únorovou sobotu. Počasí však v žádném případě nenaznačovalo, že jsme
se tou dobou nacházeli právě uprostřed zimy, ale spíše někde kolem Aprílu
a prosluněná obloha s deseti stupňovou teplotou to jen potvrzovaly. Poučeni
z minulých ročníků, dali si organizátoři za cíl posunout start průvodu o nějaký čas
dopředu, aby se stihla projít celá obec ještě za denního světla. Toto se nakonec
podařilo a tak posilněni chleby se škvarkovou pomazánkou a douškem piva
vyrazily lehce po poledni maškary v počtu bezmála padesáti jedinců do ulic naší
obce, aby jejím obyvatelům různá příkoří činily a ještě za to odměnu v podobě

jídla, pití a peněz očekávaly. Takže po nezbytné společné fotografii na návsi se
všechny masky v houfu vydaly od hospody ve směru hodinových ručiček po
jednotlivých staveních, aby za soumraku opět stanuly před hospodou. Zprvu to
vypadalo, že se letošní ročník bude muset obejít bez podpory masopustní kobyly,
ta ale nakonec po absolvování všech nezbytných veterinárních vyšetření přeci
jenom do ulic vyrazila. Její účinkování však mělo jepičí život. Zřejmě z důvodu
přepálení startu cílovou šachovnici nespatřila a její fragmenty (přední náprava,
zadní náprava, hřeb a závodčí) zůstaly rozesety po celé vsi. Vše se však v dobré
obrátilo a po nějakém čase se na základně u stříbrného smrku zase zkompletovala.
Ostatní zvířectvo, v podobě čápa, medvěda a opic, přestálo průvod bez úhony.
Všichni přeživší pak ještě poseděli v místní hospůdce, kde se mohli posilnit
výborným srnčím gulášem a poslechli si pěkné písničky v podání hudebního tělesa
Bohunka & Lukáš.
Bakus
Mečichov, jako jedna z mála obcí v České republice, ne-li dokonce jediná, stále
udržuje pradávnou tradici pořádání maškarního bálu v poslední den
masopustního období, což je v úterý před popeleční středou. Tento den je
považován za vyvrcholení masopustu, při kterém se v minulosti hodovalo, na
vesnicích se konaly zabíjačky a pořádaly se různé tancovačky. Popeleční středou

však začíná dlouhý čtyřicetidenní půst, který končí až o velikonočních svátcích a při
němž je zapovězeno maso i bujaré oslavy. Tento bál byl proto považován za
jakousi pomyslnou tečkou za plesovou sezónou. A že je tato tradice stále oblíbená
a vyhledávaná i ve dvacátém prvním století, kdy čtyřicet dní bez masa by nepřežilo
devadesát devět procent obyvatelstva a plesy se vesele pořádají až do Velikonoc,
dokazuje každoroční hojná účast jak samotných karnevalových masek, tak i
prostých návštěvníků. Ani letos tomu nebylo jinak a místní sál se v úterý 9. února
zaplnil do posledního místa. O zábavu se starala horažďovická kapela Experiment
a v pestré změti masek měli pořadatelé zamotanou hlavu, jak spravedlivě
rozsoudit, která z nich byla nejhezčí, nejoriginálnější a zároveň nejzábavnější.
Nakonec si maškarní bál podmanili vládci přírodních živlů, větru a deště, v podání
Větrníka a Mrakomora. Spolu s nimi sestoupili z oblohy Slunečník s Měsíčníkem a
jejich překrásná sestřička Večernice. No a jak asi všichni správně tušíte, chybět
nemohl ani princ Velen. Tato pohádková šestice tedy brala

zlato. Že lid neztratil úctu k autoritám, dokazuje stříbrná příčka pro jednotku
hradní stráže. Dvojice astronautů z NASA stupně vítězů zkompletovala. V tento
večer jste rovněž měli možnost spatřit vlka s Karkulkou, mužskou pýchu, vodníka,
pilné včelky, rozkvetlé tulipány, fialovou krávu, šejka a v neposlední řadě třeba
i Nastěnku. Přesně o půlnoci se všichni zúčastnění důstojně rozloučili se zesnulým
Bakusem a ve smutečním průvodu jej vyprovodili na jeho poslední letošní cestě.
Tryzna za umrlého se poté protáhla, řečeno fabrickým žargonem, z noční až na

ranní směnu.
Dětský maškarní bál
Karnevalové řádění v naší obci každoročně uzavírají děti na svém maškarním bále
a ani letos tomu nebylo jinak. Tento dlouho očekávaný den pro ně nadešel
v sobotu 13. února, kdy se sál naší hospůdky zaplnil krásnými malými maškarami,
kterým zářily oči štěstím a tváře červenaly od neustálého skotačení na parketě.
Všichni přítomní si užili nádherné odpoledne plné tanečků a soutěží, do kterých se
zapojily nejen naše ratolesti od nejútlejšího věku až po ty starší, ale k naší velké
radosti si odpoledne s nimi užili i jejich rodiče. Největší úspěch sklidila, stejně jako
každý rok, židličkovaná, ale pozadu nezůstaly ani želví závody. Rovněž slalom
s trakařem si nenechal nikdo ujít. Všechny soutěže se odehrávaly v duchu „není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ a tak si malou odměnu odnesl každý, byť i za ten
sebemenší výkon. A co říci na závěr? Bylo nádherné pozorovat dětský smích
a spokojenost ve tvářích malých i velkých účastníků při odchodu domů. To je totiž
ta největší odměna pro všechny pořadatele tohoto příjemného odpoledne. Pevně
doufáme, že i děti budou na bál ještě dlouho vzpomínat.
Oslava MDŽ
Opět po roce jsme sezvali zástupkyně něžného pohlaví, abychom jim připravili
malou oslavu na počest jejich mezinárodního svátku. V sobotu 12. března se
proto v obecním sále sešla zhruba pětapadesátka děvčat téměř všech věkových
kategorií, aby nejprve shlédla kratičkou ukázku tance ve stylu street dance
v podání souboru Rousdbíf ze Strakonic, následně převzala od zástupců obecního
úřadu petrklíč a pak se již jen nerušeně bavila při muzice v podání kapely
Šísl band Vimperk a nechala se obsluhovat číšníky z řad místních „mládenců“.
Připravované projekty
Veškeré projekty, které plánujeme v tomto roce buď zcela zrealizovat, případně
alespoň započít, jsou ve stádiu příprav, proto si je zrekapitulujeme jen na okraj
a podrobněji se k nim vrátíme v dalších vydáních tohoto zpravodaje. Z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje připravujeme výměnu oken a vchodových
dveří v celé budově pohostinství, včetně sálu a bytu v prvém patře. V současné
době probíhá výběrové řízení na dodavatele této akce. Osloveno bylo celkem
sedm firem ze Strakonicka a Horažďovic. Realizaci předpokládáme někdy
v období května a června. Dalším projektem, který se blíží ke své konečné fázi, je

vybavení kompostárny. To obnáší pořízení traktůrku s čelním nakladačem
a překopávačem a dále štepovačky a kontejneru na štěpky. V letošním roce se
rovněž přepokládá vypsání grantových programů na opravy rybníků. Nechali jsme
proto zpracovat projekt na opravu Velkého Humíče, kde je v celé délce zcela
utržená a sesunutá hráz a v případě velké vody reálně hrozí její protržení. Až
bude program zveřejněn, zažádáme o dotaci na tuto opravu. Tento projekt bude
pravděpodobně realizován až v příštím roce, protože proces schvalování dotací
a následné výběrové řízení určitě zabere několik měsíců.
Splatnost daně z nemovitých věcí
Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5.000 Kč, je splatná do
31.5.2016. Je-li však vyšší, můžete ji uhradit ve dvou stejných splátkách
v termínech do 31.5.2016 a do 30.11.2016. V hotovosti lze daň uhradit pouze na
Územním pracovišti ve Strakonicích v pondělí a ve středu v pokladních hodinách
od 8 do 11 a od 12 do 15 hodin. Bezhotovostně lze daň uhradit na tento bankovní
účet Finančního úřadu pro Jihočeský kraj:
číslo účtu:
7755-77627231/0710
konstantní symbol:
1148
variabilní symbol:
rodné číslo poplatníka
Hrátky matky přírody
V pondělí 8. února ve večerních hodinách se přes náš region přehnala menší
vichřice, která místním
hasičům připsala do
statistiky zásahů dvě
akce. Silnému náporu
větru totiž neodolalo
několik stromů, a ty které
ohrožovaly
silniční
dopravu, bylo nutné
neprodleně
odstranit.
Jeden strom zablokoval
dopravu na silnici ve
směru na Horažďovice u
obecního lesíka kousek
od
hranice
našeho
a Plzeňského kraje a druhý ležel pro změnu na druhém konci mečichovského

katastru, u Míšné hory na cestě do Záboří. Vítr napáchal škody i na soukromém
majetku našich spoluobčanů. Mimo již zmíněné polámané stromy ještě shazoval
tašky ze střech, ničil bazény a povaloval ploty.
Výročí vysvěcení kaple p.Marie a sv.Vojtěcha
Jak se všichni historici můžou z různých publikací zmiňujících obec Mečichov
dočíst, došlo v roce 1741 k výstavbě a následnému vysvěcení naší krásné kapličky
a letos od této události uplynulo již úctyhodných 275 let. Rozhodli jsme se proto
uspořádat ve spolupráci se svazem žen malou oslavu na počest tohoto
svatostánku, a protože je kaple zasvěcena panně Marii a svatému Vojtěchu,
připadl termín oslavy na 23. dubna, kdy má svátek právě Vojtěch. Od šestnácté
hodiny tohoto dne se v kapli uskuteční bohoslužba, kterou povede blatenský
farář Marcin Piasecki. Zhruba o hodinu později, po skončení mše svaté, jste
všichni zváni do sálu místní hospody, kde bude připraveno malé pohoštění.
Zároveň se můžete těšit na krátké vystoupení mečichovských dětí, které si svůj
kulturní program již pilně nacvičují. Nenechte si proto ujít toto setkání se svými
kamarády a sousedy a přijďte se podívat, popovídat si a zavzpomínat. Pozvěte
i své příbuzné, kteří mají k Mečichovu blízký citový vztah. Určitě přijde na řadu
i harmonika a společně si zazpíváme nějakou tu písničku a příjemně si užijeme
jedno dubnové sobotní odpoledne.
Opětovná výzva odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice
Upozorňujeme vlastníky lesů na povinnost vyplývající z lesního zákona a to
účinně bránit vývoji, šíření a přemnožení dřevokazného hmyzu, který se
přemnožil v lesích. Vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti s odborným lesním
hospodářem k neprodlenému prověření stavu jejich lesů a k odstranění
schnoucích či jinak poškozených stromů, včetně jejich asanace. Napadené dřevo
je třeba urychleně vyvézt z lesa či chemicky ošetřit.
Možnosti internetového připojení
V lednu vstoupil do naší obce další poskytovatel WiFi internetu, firma Starnet,
s.r.o., a výrazně tím, v pozitivním slova smyslu, zamíchal s cenami za poskytování
těchto služeb pro naše občany. Téměř se nám podařilo srovnat ceny na úroveň
Strakonic, kde je konkurence v této oblasti mnohonásobně větší, což se ještě
před pár lety jevilo jako zcela nemožné. Nenávratně pryč jsou časy, kdy jsme byli
nuceni každý měsíc sáhnout do kapsy pro pětistovku. V současnosti vám na
velmi kvalitní internetové připojení postačí poloviční, ale i nižší suma a obracet se

můžete v případě vašeho zájmu na tyto kontakty:
Šumava NET www.sumava-net.cz
Jakub Bláha
AITEX
www.aitex.cz
Lukáš Šebesta
Starnet
www.starnet.cz
Jiří Beneš

602 117 444
774 434 306
778 526 272

Projekt ELEKTROWINu „Jsem zpět“ se úspěšně rozběhl
Stále větší obrátky nabírá projekt „ Jsem zpět“, který připravil a uvedl do provozu
kolektivní systém pro sběr a recyklaci starých spotřebičů ELEKTROWIN. Jeho
pilotní fáze začala na sklonku roku 2014.
Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, protože je už nepotřebují. Ať už
z důvodu jejich náhrady za nejmodernější typy nebo se například po stěhování již
nehodí, i když jsou stále funkční a mohly by potřebným sloužit i dále.
Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech, kde se hovoří o „opětovném
použití“. To ale dlouho zůstávalo jen teorií, zejména z důvodu nákladů na
technické přezkoušení nezávadnosti daného elektrozařízení tak, aby výrobek
odpovídal při předání novému majiteli všem legislativním požadavkům. Do praxe
ji začal zavádět právě ELEKTROWIN. Projekt dostal jméno „Jsem zpět“
a podrobnosti o něm můžete získat na jeho internetových stránkách
www.jsemzpet.cz.
„Nově jsme na webové stránky www.jsemzpet.cz umístili formulář, přes který si
lidé mohou prověřit, zda jejich spotřebič vyhovuje kritériím pro zapojení do
projektu. Pokud zjistí, že vyhovuje, mohou jej přímo nabídnout k opětovnému
použití a my si pro něj přijedeme rovnou k nim domů“ popisuje nynější etapu
vedoucí zákaznického oddělení ELEKTROWIN a.s. Jan Marxt.
Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru, do kterých je možné
speciálně odevzdávat i spotřebiče, o kterých si jejich majitel myslí, že je možné je
ještě dále používat. Pomohli ji vytvořit autorizovaní servisní gestoři, kteří jsou
viditelně označeni jako místa zpětného odběru a přípravy elektrozařízení
k opětovnému použití. Ti na základě stanovených kritérií vybírají vhodné
spotřebiče, které ještě mohou posloužit svému původnímu účelu, provedou na
nich případné drobné opravy a garantují, že budou dále bezpečně fungovat.
Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal Viewegh, jenž návrat do života
zažil na vlastní kůži. Svou zkušenost s návratem zpět do života Michal Viewegh
komentuje: „I já jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky tomu jsem zpět, proto projekt
smysluplného navracení spotřebičů těm, kteří je potřebují, podporuji.“ Před
časem mu praskla aorta, což přežije jen jeden z deseti lidí.
ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotřebiče k bezplatnému užívání neziskovým
organizacím, které se věnují obecně prospěšné činnosti. První, kdo tuto nabídku
využil, byl Fond ohrožených dětí.

Výročí spoluobčanů
04.04.
08.04.
09.04.
19.06.
20.06.
24.06.

Josef Lávička (č.p. 42) 55 let
Jaroslava Šilhanová (č.p. 70) 60 let
Marie Balková (č.p. 9) 83 let
Karel Zach (č.p. 7) 60 let
Marie Polanová (č.p. 71) 87 let
Miroslava Balková (č.p. 96) 60 let

Kulturní, společenské a ostatní akce v období duben až červen 2016
09.04. výroční schůze Českého svazu žen
23.04. oslava 275. výročí vysvěcení kaple
30.04. pálení čarodějnic, stavba a hlídání májky
04.06. výlet s dětmi – podrobnosti budou včas zveřejněny
25.06. hasičská soutěž v Lažánkách
Důležité termíny
01.04. daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nejzazší termín
23.04. vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu
31.05. do konce května musí být zaplacena daň z nemovitostí
Závěrem ještě musíme zmínit požár střechy bytovky, který v sobotu 27. února
vyrušil její obyvatele od oběda a prověřil připravenost jak profesionálních, tak
dobrovolných sborů hasičů. Oheň, i když v době zjištění již v poměrně velkém
rozsahu, se podařilo uhasit Láďovi Kostohryzovi a Pavlovi Holubičkovi pomocí
hasičáku a hydrantu ještě před příjezdem první jednotky, takže následná akce byla
spíše přehlídkou požární techniky, ale i důkazem jejich včasné reakce. Vždyť
během pár minut od nahlášení se na místě sešly krom místních ještě sbory
z Horažďovic, Záboří a Strakonic.
Tak to je z výčtu zimních aktivit v naší obci zhruba všechno a teď už pojďme péct
beránky, barvit vajíčka, plést pomlázky a celkově si užívat tyto svátky jara, které
k nám začátkem tohoto týdne, dle letmého pohledu do kalendáře, skutečně
dorazilo. Jenom pánové pozor na to, až půjdete vyšlupat své milé, abyste
nedostali nařezáno vy. Letos je přeci jenom ten přestupný rok a mezi lidmi traduje
pověra, že o něm se to celé nějak zamotává a role se poněkud otáčejí a tím pádem
by děvčata měla chodit po pomlázce za svými mládenci. Ať je to jak chce, důležité
je, že zimu máme za sebou a přichází jaro, příroda se probouzí a sluneční paprsky
pomalu ale jistě nabývají na intenzitě. Užívejte si proto naplno toto krásné období
plné života a vůní rozkvetlé vegetace (pokud nejste alergici) a začátkem léta opět
na shledanou.
Zastupitelstvo obce Mečichov

