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červen 2011

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
je tu polovina roku a s ní i další vydání našeho obecního zpravodaje. Pojďme si
tedy shrnout, co se na jaře událo a zároveň, co nás v následujících třech měsících
čeká, jak práce, povinnosti či legislativní změny, tak i co se zábavy a sportu týče.
Léto by mělo být především časem odpočinku a relaxace k načerpání sil před
dalším každodenním stresem v zaměstnání, případně ve škole. Časem výletů a
dovolených, letních grilovaček a setkávání s přáteli při různých akcích. Ani v našem
regionu tomu není jinak a pravidelně se zde konají různé hasičské soutěže, turnaje
v nohejbalu či kopané, duatlon, dětské dny, rybářské závody nebo jen taneční
zábavy pod širým nebem. Za reprezentaci naší obce na všech těchto akcích, ale i
dalších zde opomenutých, vám srdečně děkujeme. Je velice důležité nenechat tyto
tradice zaniknout, ale naopak je musíme rozvíjet a zapojovat do nich naši mládež,
aby život na vesnici nevymíral.
Nicméně v dnešní hektické době nemůžeme ani o prázdninách všechno hodit za
hlavu na pozdější časy a tak se i v tuto dobu uskuteční spoustu věcí. Pojďme si je
všechny postupně rozebrat.

Odpadové hospodářství
Velice dobře začalo fungovat sběrné místo pro vysloužilé elektrospotřebiče
(pračky, ledničky, mrazáky, televize, mikrovlnné trouby či malé spotřebiče) v naší
bývalé autobusové garáži.
Již proběhly první odvozy firmami Asekol a Elektrowin a doufáme, že i nadále
budou všechny spotřebiče končit na našem sběrném místě a ne v okolí obce na
někde na mezích, ve strouhách nebo nějakých černých skládkách.
Velký ohlas u všech spoluobčanů jsme zaznamenali i v květnu, kdy byly na návsi
přistaveny kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový odpad. Pro velký zájem
jsme nakonec museli požádat o další vůz, aby bylo možné vše odvézt. Dovolujeme
si tímto všem občanům, kteří tento odpad do kontejnerů vyhodili, a tím zkrášlili
své okolí, poděkovat.

Mnohokrát děkujeme!!!
Samozřejmě se tato akce bude opakovat pravidelně dvakrát ročně vždy na jaře a
na podzim. Nejbližší termín dalšího svozu bude letos v říjnu.

Obecní vyhlášky
Když jsme připravovali minulé vydání našeho zpravodaje, hlavním obsahem byla
obecní vyhláška, která se týkala nakládání s odpady v naší obci a vyhláška týkající
se našich nejlepších přátel, tedy psů.
Jsme rádi, že v tuto chvíli nejsou stížnosti na volné pobíhání psů a chceme tímto
všem majitelům našich miláčků poděkovat za to, že se jejich zabezpečení zlepšilo.
Samozřejmě nikdo nemůže vyloučit, že se tu a tam některý pejsek po obci
proběhne. Věříme, že pokud to bude pouze výjimečné, nikoho to nepohorší.
Co se týče odpadů, ne vždy má odvozová firma volnou kapacitu v týdnu, kdy se
nám naplní kontejnery. Je možnost dát plasty na druhé sběrné místo, anebo v
krajním případě, že jsou nádoby plné, ponechat plastové lahve v taškách vedle
kontejnerů. Máme příslib, že to bude naloženo a odvezeno. Snažme se hlavně
plastové lahve vždy co nejvíce sešlápnout a až poté vhodit do nádob, abychom
plně využili kapacitu kontejnerů a neplatili za „vyvážení vzduchu“ z nezmačkaných
lahví. Zároveň jsme podali žádost společnosti EKO-KOM na přidělení dalších dvou
kontejnerů na plast.
Dále Vás chceme upozornit, že kontejner na sklo za obecní prodejnou je
proříznutý a je možné do něj vhazovat i tabule skla. Ne však tvrzené nebo drátěné
sklo, ty patří do komunálního odpadu a musíte je vyhodit do velkoobjemového
kontejneru při pravidelných svozech na jaře a na podzim.

Opravy a údržba
V polovině května byly vyčištěny obecní komunikace. Na tuto práci jsme objednali
Technické služby Strakonice.
Na návsi proběhla oprava poškozených kanálů, které se propadly a hrozilo, že
dojde k újmě na zdraví či majetku, zároveň s tím se opravil i poškozený asfalt. Tuto
akci provedla firma Znakon Sousedovice, a. s.
Zahájili jsme opravu nádrže na návsi (odbahnění, vyspárování kamene a oprava
soklu). Všem, kteří se účastní těchto brigád, velice děkujeme. Všichni dobře víme,
jak málo volného času zbývá.
Také je plánována výměna vrat, vchodových dveří a oken u požární zbrojnice. Ta
jsou již ve velmi špatném stavu. Na tuto akci jsme požádali o dotaci Krajský úřad
Jihočeského kraje.
V průběhu července až října dojde k realizaci 2. etapy rekonstrukce bývalé
autobusové garáže. Budou osazena plastová okna a dveře, bude doděláno
schodiště a fasáda objektu a provedeny nezbytné terénní úpravy, aby i okolí této
stavby vypadalo k světu. Dále zde bude předělána elektroinstalace. Na dodávku
plastových oken a vchodových dveří bylo osloveno 6 firem a po posouzení nabídek
jak z hlediska ceny, tak kvality a záruky byla vybrána a dodávku uskuteční firma
Stakoplast, s.r.o. Schodiště vyrobí a dodá firma Dřevokov Blatná. Na zhotovení
fasády bylo osloveno několik firem, jak místních, tak i z blízkého okolí. Na
dokončení této akce jsme opět sehnali část prostředků z grantů Jihočeského kraje.
Na dětském hřišti vedle obecního úřadu došlo v květnu k obnovení nátěru hracích
prvků, které bylo dle smlouvy s výrobcem provedeno na jeho náklady, takže
skluzavka, autobus i lavičky vypadají opět jako nové. Věříme, že tak vydrží dlouho,
aby se naše děti měly kde zabavit.
Na velké hřiště u bytovek byla zakoupena buňka, která poté, co na ni firma V+K
vyrobí střechu, bude sloužit jako sklad židlí a stolů z pergoly.
Firmou Dřevotrans Jůn byla dokončena cyklostezka Mečichov- Čečelovice. Ta byla
financována z grantu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj. Chtěli bychom
tímto požádat každého, kdo by tuto cestu do Čečelovic využil k jízdě autem, k co
nejvyšší opatrnosti. Možnost vyhnutí se protijedoucímu cyklistovi nebo autu je
hodně omezená, neboť cyklostezka je velmi úzká.

Rybářské závody

V sobotu 11. června jsme pořádali rybářské závody. Konaly se na rybníce „Velký
Humíč“ a zúčastnilo se celkem 26 soutěžících z širokého okolí. Z toho bylo 15
v kategorii dospělých a 11 dětí do 15-ti let. Počasí se vydařilo, ryby braly, takže si
všichni zúčastnění závody chválili. Těm nejlepším se podařilo nachytat přes tři
metry ryb. Pro ně jsme připravili pěkné ceny. Další závody budeme pořádat na
konci prázdnin 27. srpna, takže patříte-li mezi „tiché blázny“ můžete se také
zúčastnit.
Výsledková listina:
Dospělí:
1. Milan Švec, Chanovice, 337 cm
2. František Šefr, Velký Bor, 259 cm
3. Patrik Havlíček, Velký Bor, 229 cm
Děti:
1. Michal Němec, Zadní Zborovice, 312 cm
2. Adéla Smitková, Horažďovice, 271 cm
3. Jan Kůs, Albrechtice, 191 cm
Největší úlovek:
Adéla Smitková, Horažďovice, kapr 63 cm

Požární sport
Naši hasiči a hasičky se zúčastnili oslav 110 let
založení Hasičského sboru v Čečelovicích. Naše
ženy a dívky se i přes menší technické problémy
s materiálem umístily na krásném 3. místě a muži
vybojovali celkově 6. místo, ve svém okrsku pak
skončili na 3. místě. Po celou dobu panovalo
úmorné vedro, a proto si výkony reprezentantů
naší obce zaslouží velké poděkování. Je jen škoda,
že v důsledku buď pracovního vytížení či jiných
iformách. Snad to na
důvodů nemohlo jít více našich hasičů ve vycházkových uniformách.
dalších setkáních, které hasiče čekají, bude lepší, aby práce těch, kteří podobné
akce pořádají, nevyšla nazmar. Z vlastních zkušeností víme, jak náročné je
zorganizovat takovéto akce. Kolik sil a volného času do toho musí pořadatelé
vložit.
V sobotu 18.6.2011 se pak naši hasiči zúčastnili oslav 110 let založení Sboru
dobrovolných hasičů v Zadních Zborovicích. Oslavy tohoto výročí však do velké
míry zkazilo počasí, neboťť prakticky celé odpoledne pršelo. Naše ženy hasičky
předvedly skvělý výkon, obsadily 1. místo a zaslouží si poděkování za skvělou
reprezentaci naší obce. Družstvo mužů mělo skvělý nástup, ale závěr se nepodařil
a výsledkem bylo celkově 10. místo. Vítězstvíí vybojovali domácí borci ze Zadních
Zborovic, kteří předvedli bezchybný výkon.

Hry pro všechny
V sobotu 25. června se konal čtrnáctý a zároveň poslední ročník „Her pro
všechny“. Toto soutěžní klání jak dospělých, tak dětí, mezi obcemi Mečichov,
Nahošín,, Doubravice, Třebohostice, Zadní Zborovice, Chrášťovice a Hlupín dospělo
ke svému konci. Nicméně i na poslední ročník se všichni svědomitě připravili,
zejména pak tým Chrášťovic, aby pobavili sebe i přítomné diváky. Samotné hry
byly tematicky zaměřeny na seriál M*A*S*H a od toho se odvíjely i samotné
soutěžní disciplíny. S těmi se nejlépe poprali domácí borci, kteří tento ročník
vyhráli. Přes velmi nepříznivé předpovědi se nakonec vydařilo i počasí. Nezmokli
jsme a užili si příjemné odpoledne. Po skončení soutěží proběhlo pohřbení her se
smutečním průvodem. Závěr „Her pro všechny“ byl důstojný a nyní má hozenou
rukavici mladší generace.

Výsledková listina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hlupín
Nahošín
Zadní Zborovice
Doubravice
Chrášťovice
Třebohostice
Mečichov

Co nás čeká o prázdninách
Co se týče sportovních a kulturních aktivit, připravujeme turnaj v malé kopané.
Bude se konat 13. srpna na našem fotbalovém hřišti. Záštitu nad touto akcí
přislíbil Ing. Karel Vlasák, člen zastupitelstva Jihočeského kraje. Doufáme, že se
sejde spoustu družstev a užijeme si krásné sportovní odpoledne. Zveme tímto jak
případné hráče, tak i diváky. Občerstvení a hudba bude zajištěno. Tento turnaj
bychom chtěli pořádal pravidelně každý rok.
Na 20. srpna je plánována na našem hřišti taneční zábava, kde by měla k tanci
zahrát skupina Fatima. Tímto srdečně zveme všechny občany Mečichova, aby se
přišli na konci prázdnin pobavit.
Kapela Fatima zde bude hrát i o 3 týdny později na pouťové zábavě. Věříme, že se
sejdeme v co největším počtu, což se ne vždy v minulosti podařilo.
Územní plán
Obec Mečichov začala zpracovávat územní plán. Jeho zpracováním byl pověřen
Ing.arch. Zdeněk Gottfried, který podal nejnižší nabídku z oslovených šesti firem.
Jen pro zajímavost uvádíme, že rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší nabídkou činil
160 000 Kč bez DPH. Tato akce se týká všech, kdo mají v našem katastrálním
území parcely a chtěli by je v územním plánu zahrnout jako stavební. Žádáme Vás
proto, až bude veřejné projednání územního plánu, které bude včas vyhlášeno, jak
na úřední desce obecního úřadu, tak na našich internetových stránkách, abyste
přišli a vznesli tam své připomínky.

Digitalizace katastrálních map v k.ú. Mečichov
V našem katastru proběhla digitalizace katastrálních map. V níže uvedeném
oznámení jsou vypsány termíny, kdy budou pracovníci katastrálního úřadu
přítomni na našem obecním úřadě, aby Vám objasnili vaše dotazy, případně
zkopírovali seznam dotčených pozemků. K úplnému překlopení map do
digitalizované podoby dojde k 22.8.2011.
Důležité upozornění: Všichni vlastníci nemovitostí, kterých se digitalizace dotkne,
musí začátkem příštího roku podat nové přiznání k dani z nemovitosti.
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Obecní úřad Mečichov podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb.
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Strakonice (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-10/2010307 oznamuje, že v budově Obecního úřadu Mečichov, v období od 25.7.2011 do
5.8.2011, vždy v pracovních dnech, tj. pátek od 18:00 do 19:00hod., případně po
dohodě s p. Josefem Sýkorou (starosta, mobil 725 031 375)
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený
přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen „obnovený
katastrální operát“) v katastrálním území Mečichov obce Mečichov.
Ve dnech 25.7. a 5.8.2011 od 13:00 do 17:00hod. bude veřejnému nahlédnutí
přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované
údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen
„zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti
zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje
o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného
katastrálního operátu na katastrálním pracovišti.
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se upozorňují na tyto
skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva
k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 15 katastrálního zákona).

2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla
zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku
[§ 27 písm. g) katastrálního zákona].
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální
mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice
v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to
umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové
evidence (§ 13 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla
označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při
majetkoprávních převodech k záměně parcel.
4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve
lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti
obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách
rozhoduje katastrální úřad (§ 16 odst. 3 katastrálního zákona). V této době
mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou
průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení
operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního
operátu.
5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem
22.8.2011. Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je
katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního
operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci
rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 17
odst. 1 katastrálního zákona).
6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní
katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený
katastrální operát (§ 17 odst. 2 katastrálního zákona).
Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
• všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
• těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt
nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit
toto oznámení podle § 16 odst. 2 katastrálního zákona.

Článek kolektivního systému Elektrowin
ELEKTROWIN pomáhá chránit životní prostředí již šest let
ELEKTROWIN a.s. je největším ze systémů, které v České republice vytvořili výrobci
a dovozci elektrozařízení, aby jejich prostřednictvím plnili své zákonné povinnosti
při nakládání s vysloužilými spotřebiči. Byl založen 25. května 2005, v roce 2011
tedy slaví šesté výročí své činnosti. Do konce roku 2010 zajistil zpětný odběr a
recyklaci více než 100 000 tun elektroodpadu.
Z celkové hmotnosti vyřazených spotřebičů, které ELEKTROWIN zpracoval u svých
smluvních partnerů, se podařilo více než 85 % získaných materiálů vrátit do výroby
nových výrobků – tedy zrecyklovat. Většinou se jednalo o kovy, v menší míře o
plasty.
Pouze zhruba 1 % vytříděných materiálů bylo spáleno v zařízeních, která dokážou
takto získané teplo přeměnit v energii a dodat ji do rozvodné sítě. Podařilo se
bezpečně zlikvidovat přes 160 tun nebezpečných materiálů. Na skládkách tak
skončilo jen 10 %
materiálů, které se
staly
skutečnými
odpady.
ELEKTROWIN se díky
svým výsledkům stal
nejvýznamnějším
kolektivním
systémem pro zpětný
odběr elektrozařízení
– jeho hmotnostní
podíl na celkovém
množství
zpětně
odebraných
elektrozařízení v České republice tvoří více než 50 %.
Sběrné dvory i prodejci
Řada průzkumů ukazuje, že Češi jsou pilní, ale i pohodlní recyklátoři. Dokazuje to
mimo jiné fakt, že v třídění PET-lahví se dostali na evropskou špičku především
proto, že se jim do cesty postavily speciální kontejnery na plasty. Stejný princip
uplatňuje i ELEKTROWIN a snaží se lidem co nejvíc zkrátit vzdálenosti k místům,
kam mohou odložit vysloužilá elektrozařízení.
ELEKTROWIN za dobu své existence vytvořil více než 7500 míst zpětného odběru

a pokrývá 93 % české populace. V počátcích nabízely možnost zbavit se domácích
vysloužilců především sběrné dvory měst a obcí. Postupně přibývaly prodejny
elektro, jejichž majitelé navázali se společností ELEKTROWIN spolupráci,
autorizované servisy a další místa. Nejbližší místo, kam můžete odevzdat vysloužilý
elektrospotřebič, lze jednoduše nalézt na: www.elektrowin.cz.
Díky kolektivnímu systému ELEKTROWIN města a obce za šestileté období
ušetřily náklady v částce převyšující 800 milionů korun.
Prostřednictvím motivačních programů obce od společnosti ELEKTROWIN navíc
získávají finanční příspěvky na provoz sběrných míst i na jejich zlepšování.
Ve spolupráci s městy a obcemi se ELEKTROWIN podílí na informačních
projektech, například na organizaci Dnů Země, které jsou spojeny i s přímým
sběrem vysloužilých elektrospotřebičů. Informace o připravovaných akcích lze
najít na: www.elektrowin.cz.
Putující kontejner – řešení pro obce mikroregionů bez sběrných dvorů
Novinkou, kterou ELEKTROWIN vyšel vstříc menším obcím a zejména jejich
obyvatelům, je Putující kontejner. Je určen obcím, které nemají vlastní sběrný
dvůr nebo je kvůli umístění pro občany hůře dostupný. Do konce roku 2009 se do
projektu zapojilo 25 mikroregionů s 349 obcemi a více než 239 000 občanům
poskytl možnost odložit do něj vysloužilé elektrospotřebiče. V roce 2010 tuto
možnost využilo 24 svazků obcí a mikroregionů se 424 obcemi. Díky putujícímu
kontejneru bylo tedy zpětně odebráno více než 550 tun elektroodpadu. Obcím tak
nevznikly náklady na dopravu, manipulaci a odstranění elektrozařízení, které se
vyskytují při mobilních svozech nebezpečných nebo velkoobjemových odpadů.
Úspora, kterou zapojeným obcím za jeden rok fungování přinesly putující
kontejnery, dosáhla celkové výše 3 400 000 Kč. Navíc si již obce a organizující
svazky obcí vyúčtovaly více než 1 226 000 Kč jako odměnu za administraci celé
akce a za zajištění zpřístupnění kontejnerů pro občany obcí.
ELEKTROWIN na své náklady zajistí odvoz a zpracování do něj vložených
vysloužilých elektrospotřebičů, dodá svazku obcí a mikroregionům potřebné
informační materiály a navíc vyplatí za uskutečněnou akci odměnu.
Na rozdíl od běžných velkoobjemových kontejnerů používaných například při
pravidelném svozu nebezpečného odpadu je tento speciální kontejner zastřešený
a uzamykatelný, takže může zůstat na jednom místě i více dní a přitom z něj různí
samozvaní „recyklátoři“ nevyberou samostatně zpeněžitelné součástky.
Kompletnost zpětně odebraných spotřebičů je totiž nezbytnou podmínkou dobře
fungujícího systému zpětného odběru.

Výročí spoluobčanů
05.7. Slancová Drahomíra (č.p. 27) 65 let
20.7. Slanec Bohumil (č.p. 27) 75 let
06.8. Braťková Jaroslava (č.p. 23) 80 let
06.8. Šilhavá Milena (č.p. 38) 60 let
19.8. Kuchta Václav (č.p. 101) 50 let
22.8. Matoušková Marie (č.p. 105) 70 let
29.8. Fiňková Miluše (č.p. 99) 60 let
30.8. Boháčová Růžena (č.p. 89) 91 let
31.8. Beranová Marie (č.p. 53) 85 let
31.8. Kábová Eliška (č.p. 46) 88 let
07.9. Kučera Ladislav (č.p. 8) 65 let
29.9. Ducháček František (č.p. 39) 65 let
29.9. Kněz Zdeněk (č.p. 16) 50 let
Narození nových občánků
28.6. Miroslav Kadaně (č.p. 43)
Kulturní a společenské akce v období červenec až září
02.7. vítání prázdnin – odpoledne pro celou rodinu od 14 hodin na hřišti
30.7. nohejbalový turnaj v Hlupíně
06.8. Rallye Agropa - rychlostní zkouška přes obec
13.8. turnaj v malé kopané na hřišti
20.8. taneční zábava na hřišti - hraje Fatima
27.8. rybářské závody na Velkém Humíči 6 -13 hodin
27.8. rozloučení s prázdninami - dětské odpoledne od 14 hodin
10.9. pouťová zábava - hraje Fatima
Důležité termíny
25.7. námitky k digitalizaci katastrálních map - 1. kolo 13-18
18 hodin na OÚ
05.8. námitky k digitalizaci katastrálních map - 2. kolo 13-18
18 hodin na OÚ
8. - 10.2011 projednání územního plánu - přesný termín bude včas upřesněn
8.2011 železná neděle – přesný termín bude včas upřesněn
Závěrem bychom Vám chtěli popřát krásné léto bez shonu a stresu a spoustu
prosluněných dnů o prázdninách. Těm z Vás, kteří vyrážíte na dovolené, přejeme
bohaté zážitky a šťastný návrat domů.
Zastupitelstvo obce Mečichov

