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Vážení spoluobčané,
tak už tady máme opět léto a ruku v ruce s ním i velké prázdniny, což zejména ti
školou povinní kvitují s povděkem. Po intenzivním a vyčerpávajícím vstřebávání
informací ve školních lavicích jim dva měsíce bezstarostného života můžeme,
zejména my pracující, opravdu jen závidět. I tak se ale na léto většina z nás těší,
protože to je převážně čas dovolených, ať zahraničních či tuzemských nebo jen
relaxace doma na zahradě u bazénu nebo na záhonku. Prostě sluníčko, klídek,
pohoda, načerpávání nové energie a občas i nějaká ta práce na odreagování
a protažení těla, abychom přes léto úplně nezlenivěli. Doufejme jen, že stejně
tak, jak si to zde poeticky popisujeme, to i ve skutečnosti prožijeme a nebudeme
na podzim láteřit, jaké že všelijaké pohromy nás o těch prázdninách postihly.
To je ale všechno zatím ještě před námi, prozatím si pojďme v tomto letním
vydání zpravodaje shrnout události, kterým jsme během právě skončeného
jarního období byli přítomni. Nejprve se poohlédneme za společenským životem
v obci a blízkém okolí, čím jsme se bavili a jakých sportovních akcí jsme se
zúčastnili a poté pohovoříme i o pracovních a „budovatelských“ aktivitách, co už
je hotové, případně co v nejbližších týdnech či měsících zamýšlíme realizovat.

Stavba a hlídání máje, pálení čarodějnic
Poslední dubnový den proběhlo tradiční stavění máje. Mladí muži z naší obce
přivezli strom o úctyhodné výšce 28 metrů a po nezbytném nastrojení barevnými
pentlemi místními děvčaty byla májka v předvečer filipojakubské noci postavena.
Samozřejmostí byla tradiční ruční metoda stavby máje pomocí dřevěných vzpěr
s bodci, která už je jen málokde k vidění. Po vysilujícím a bezchybném výkonu se
většina přítomných, ať už přímých aktérů stavby, tak i z řad pozorovatelů,
přesunula občerstvit do místní hospůdky. Se soumrakem se všechny děti
v doprovodu rodičů vydaly k místnímu hřišti, kde byla zapálena vatra, na níž
vzplanula čarodějnice. Navíc zde byl připraven ohýnek, na kterém si děti opekly
buřty. Toto občerstvení opět zajistily členky místního svazu žen. Mládež se
zhostila prestižního úkolu opravdu zodpovědně a májku ohlídala až do večerních
hodin prvomájového dne.
Dětský den
V sobotu 31. května odpoledne podnikly děti, v rámci dětského dne, pěší výlet na
mysliveckou chatu, který zorganizoval svaz žen za podpory místního
mysliveckého sdružení. Na místě se děti mohly zúčastnit připravených soutěží
a jiných zábavných disciplín, jako například malování na kameny, výrobu zajíčků
ze šišek a borové kůry a další. Zároveň se posilnily párkem vyuzeným v udírně.
Až na drobnou dešťovou přeháňku, před kterou včas stihli všichni účastníci
pochodu utéct pod střechu, panovalo i příjemné téměř letní počasí, takže byli
spokojeni jak mladí, tak i starší z řad doprovodu a organizátorů. Milým
překvapením byla vysoká účast místních ratolestí, které nebyly líné vyrazit na
téměř šestikilometrovou procházku po svých a nesedět doma u televize nebo
počítače.
Turnaj v malé kopané
Tuto sobotu se uskuteční již čtvrtý ročník turnaje v malé kopané, který organizuje
Obecní úřad Mečichov za finančního přispění Jihočeského kraje formou záštity
členky Rady Jihočeského kraje Ing. Hany Rodinové, Ph.D., která jak doufáme,
bude opět přítomna a my ji za to upřímně děkujeme. Přihlášeno je celkem osm
týmů převážně z okolních obcí (z toho dva místní), takže o spoustu pěkné
fotbalové podívané nebude určitě nouze. Po skončení turnaje bude následovat
posezení s příjemnou hudbou skupiny Dynamics band, takže všichni kdo máte
zájem, přijďte v sobotu na hřiště kouknout se na fotbálek, popovídat s přáteli a
večer si i případně zatančit. Bude-li nám přát počasí, tak to bude určitě příjemně

strávený den. O průběhu a výsledcích turnaje si povíme v příštím vydání
zpravodaje. A když už se bavíme v čase budoucím, připomínáme již tradiční
prázdninový koncert kapely Kabát Revival Plzeň, který se uskuteční v pátek
1. srpna na místním hřišti, ten si určitě nenechte ujít. Každý kdo se ho někdy
v předchozích letech zúčastnil, vám jistě potvrdí, že se jedná o příjemný zážitek.
Soutěže v požárním sportu
Členové místního svazu dobrovolných hasičů se v průběhu května a června
zúčastnili třech soutěží v požárním sportu. Do výbavy k renovované stříkačce
ještě přibyly nové sportovní hadice a neopomnělo se ani na komfort samotných
soutěžících, a tak byly zakoupeny nové přilby a trička s logem SDH Mečichov. Vše
bylo financováno z peněz místního sboru. A jak se vylepšené zázemí našich dvou
družstev projevilo v přímé konfrontaci s „konkurencí“ si povíme pěkně
popořádku.
31. května - Drahenický Málkov
Vše vypuklo na hasičské soutěži „O pohár starosty SDH Drahenický Málkov“. Té
se zúčastnilo pouze družstvo mužů a nevedlo si vůbec špatně. Při svém prvním
ostrém startu s opravenou stříkačkou vybojovali chlapci krásné šesté místo
z osmnácti startujících, mezi kterými nechyběla tradičně silná družstva
z Chobota, Bezdědovic a Blatné.

7. června - Chrášťovice
Na soutěž do Chrášťovic již Mečichov vyslal oba naše týmy, jak chlapce, tak děvčata
a jak si o pár řádků níže povíme, tak tvrdý trénink a vylepšený styl, okoukaný od
nejlepších borců na předchozí soutěži, přinesl své ovoce. Jako první se na soutěži pod
vymetenou letní oblohou předvedlo družstvo mužů. Na startu, i přes drobný zádrhel
se spojením savic, vše klaplo na výtečnou a voda ze stříkačky vyrazila téměř současně
s útočníky. Což, jak se později ukázalo, bylo paradoxně v náš neprospěch, protože
rychle se plnící béčkové hadice udělaly velkou smyčku, čímž zkrátily dráhu pro
rozdělovač a útočníkům neumožnily doběhnout až na značky pro hašení. Není
v ničích silách popotáhnout tři béčkové hadice naplněné vodou. Z tohoto důvodu
jsme na terče stříkali z větší dálky a rozptyl proudu vody značně prodloužil dobu, po
kterou se malým otvorem musí naplnit nádobka, dokud plovák nezastaví časomíru.
V konečném zúčtování z toho bylo až jedenácté místo z třinácti soutěžících.
Na obhajobu našeho týmu je nutné podotknout, že v případě hašení skutečného
požáru by byl nejrychlejší, protože oheň se nehasí v rozptylu několika málo
centimetrů. Po odcvičení mužských týmů přišla na řadu děvčata a to už byla jasná
záležitost pro Mečichov. Bezchybný výkon a perfektní čas nemohl znamenat nic než
vítězství. Jasné první místo a za nimi daleko, daleko nikdo. Vlastně už vůbec nikdo.
Naše děvčata byla totiž jediná přihlášená na této soutěži. Na to se ale historie neptá
a pohár za první místo je doma. Tím ale vůbec neznevažujeme opravdu precizní
výkon našich děvčat, protože jak při trénincích, tak na samotných závodech podávají
stoprocentní výkon a hrdě reprezentují naši obec.
21. června - Lažánky
O čtrnáct dní později se všichni příznivci požárního sportu sešli na Memoriálu Josefa
Křivance v Lažánkách. Přestože nám kalendář hlásal, že právě nastalo léto, přírodě to
asi nikdo neřekl a počasí bylo poněkud chladnější oproti předchozím dnům. Dešťové
kapky se ale udržely v neustále se přehánějících mračnech a tak zmáčeni byli toto
sobotní odpoledne jen soutěžící. Těch se sešlo úctyhodných sedmnáct týmů. Z toho
jedno družstvo dětí a čtyři družstva žen. Mečichov opět vyslal do boje oba naše týmy
a cíle si nestanovili nízké. Chlapci napravovali rozpačitý výkon z Chrášťovic a děvčata
si pro jiné než první místo nejela. Celou soutěž zahájily svým útokem zábořské děti
a po nich nastoupila družstva žen. Naše holky si vylosovaly poslední startovní místo,
takže když se postavily na start, výsledné časy týmů Doubravice, Záboří a Čečelovic
již byly známé. Děvčata se tím ale nenechala vykolejit, udržela si maximální
koncentraci a časem 28,95 vteřin odsunula zbylá družstva za sebe a pohár za prvé
místo máme doma. Ani kluci tentokrát nevyšli naprázdno a s časem 31,69 vteřin
(kluci mají útok delší oproti děvčatům o jednu B hadici) skončili na celkovém šestém
místě z dvanácti soutěžících, v okrsku se však umístili na třetím místě a tak i oni
odjeli s pohárem. Takže podtrženo a sečteno výborný výkon obou našich týmů. Prvá
tři místa obsadili Chrášťovice, Bezdědovice a Litochovice, ty ale nejsou z našeho
okrsku.

Vývoz elektroodpadu
Koncem března tohoto roku jsme nechali vyvést elektroodpad z našeho
sběrného místa, které je již několik let zřízeno v bývalé autobusové garáži.
Přibližně za jeden rok se zde nashromáždilo opravdu velké množství vysloužilých
elektrospotřebičů, které díky vám všem neskončily pohozeny někde pod mezí
nebo v lesíčku, ale následnou recyklací zpracovatelských firem z nich budou
získány potřebné suroviny, mimo jiné i drahé kovy.
Celkem jsme dvěma níže uvedeným smluvním partnerům odevzdali:
Asekol:
4 ks velkých kopírek
2 kontejnery drobných elektrozařízení (rádia, PC, faxy, telefony, …)
6 ks LCD televizí a monitorů
55 ks CRT televizí a monitorů
Elektrowin: 12 ks chlazení (ledničky, mrazáky)
13 ks velkých domácích spotřebičů (pračky, sporáky)
6 ks malých domácích spotřebičů (mikrovlnky)
3 vaky s drobnými spotřebiči (žehličky, vysavače, vrtačky, …)
A z toho všeho ještě navíc obec získala i nějaké ty korunky, kterých není nikdy
dost, a to konkrétně 2 078,50 Kč od společnosti Elektrowin a.s. a 7 268,20 Kč od
společnosti Asekol s.r.o., celkem tedy 9 346,70 Kč.
Vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu
První květnová sobota byla opět po půl roce ve znamení vyklízení všemožného
harampádí z našich příbytků. Firma Becker Bohemia, s.r.o. přistavila v ranních
hodinách kontejnery na nebezpečný odpad a velkoobjemový komunální odpad
a během dvou hodin byly naplněny téměř po okraj. Kdo to nestihl, tak v říjnu
bude mít druhou šanci.
Obecní byty
V minulém vydání tohoto zpravodaje jsme nabízeli k pronájmu dva uvolněné
obecní byty v budově bývalé školy. Ty se nám během uplynulého čtvrtletí
podařilo obsadit, takže máme opět plný stav, což je z hlediska hospodaření obce
výborná zpráva, jelikož stále splácíme bance úvěr, který byl v minulosti sjednán
právě na rekonstrukci tohoto objektu.

Kontrola lesních pozemků ve vlastnictví obce Mečichov
Začátkem května provedli inspektoři České inspekce životního prostředí Ing. Petr
Kozák a Ing. František Mikeš spolu s odborným lesním hospodářem Ing. Aloisem
Kadlecem kontrolu dodržování ustanovení právních předpisů a rozhodnutí
týkající se funkcí lesa jako složky životního prostředí na pozemcích určených
k plnění funkcí lesa ve vlastnictví právnické osoby Obce Mečichov. Obec
hospodaří na lesním majetku o celkové rozloze 35 ha. Z protokolu o kontrole,
který byl vyhotoven 20. 5. 2014, vyplývá, že nebyly zjištěny nedostatky.
Přezkum hospodaření obce
Stejně jako každý rok, tak ani letos nás neminula zákonná povinnost v podobě
přezkumu hospodaření obce za předešlý rok pracovnicí Krajského úřadu
Jihočeského kraje. Tento audit na zdejším obecním úřadu proběhl 14. dubna
a z jeho konečné zprávy vyplývá, že nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky
v hospodaření obce. Ostatně celá zpráva, včetně návrhu závěrečného účtu, byla
zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce obce Mečichov, kde si ji
mohl každý občan detailně prostudovat.
Volby do Evropského parlamentu
Předposlední květnový víkend se České republice konaly volby do Evropského
parlamentu, které se setkaly s velikým nezájmem ze strany českých voličů. Těch
se ve volebních místnostech sešlo pouhých 18,2 % a nižší volební účast z celé
Evropské unie mělo už jen Slovensko. V naší obci jsme byli s 24,66 % lehce nad
republikovým průměrem, ale žádná sláva to také nebyla. Výběr kandidátů napříč
všemi stranami a uskupeními byl opravdu pestrý. Z třiceti osmi kandidátek
uspělo v Mečichově jedenáct a umístily se takto:
11 hlasů ANO 2011
11 hlasů Česká strana sociálně demokratická
7 hlasů Komunistická strana Čech a Moravy
6 hlasů Občanská demokratická strana
6 hlasů Věci veřejné
4 hlasy Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová
4 hlasy Koalice TOP 09 a STAN
1 hlas Strana zdravého rozumu - NECHCEME EURO
1 hlas Úsvit přímé demokracie T.Okamury
1 hlas Strana zelených
1 hlas Koalice DSSS a SPE

Stavební práce
S příchodem jara se také rozběhly některé stavební akce, které jsme na tento rok
naplánovali, popřípadě které byly přes zimu přerušeny.
Oprava bývalé autobusové garáže
První letošní stavební akcí byla oprava bývalé autobusové garáže, která
v současnosti slouží jako sběrné místo pro vysloužilé elektrospotřebiče. Tu jsme
původně plánovali již na loňský rok, ale právě kvůli úplnému zaplnění starými
spotřebiči jsme akci museli přesunout až po jejich vyvezení, které bylo
naplánováno a posléze i provedeno koncem března. Poté již pracím nestálo nic
v cestě a postupně byly všechny realizovány. Došlo zde k dodělání
elektroinstalace, dále k nahození stropu garáže a dozdění otvoru pro vrata. Na
podlahu byl položen nový betonový povrch a na závěr došlo k montáži nových
sekčních garážových vrat. Po natření fasády kolem vrat bude omlazení celé
budovy konečné.
Nová vrátka vedle požární zbrojnice
Po dlouhých peripetiích jsme konečně namontovali nová uzamykatelná vrátka
z boku požární zbrojnice, ke stojanu na sušení hadic. Ta nám vyrobila firma
Dřevokov Blatná pod vedením pana Tomáše Vaněčka.
Oprava a rozšíření obecního rozhlasu
Dodavatelská firma Sovt-radio s.r.o. provedla opravu dvou poškozených hlásičů
obecního rozhlasu. Dále bylo po zmapování místního terénu dohodnuto
a objednáno rozšíření rozhlasu o tři nové hlásiče tak, aby v obci bylo pokud
možno stoprocentní pokrytí místním rozhlasem. Realizace tohoto projektu by se
měla uskutečnit někdy v letních měsících.
Instalace mapového stojanu
Ze společného grantu Svazku měst a obcí okresu Strakonice jsme již v loňském
roce pořídili mapový stojan s mapou Mečichova a okolí, který byl umístěn před
dětské hřiště vedle obecního úřadu. Pevně věříme, že nám do něj bude někdy
dodána i mapa. Objednána, zaplacena a slíbena je již téměř rok.
Osazení nového poklopu na obecní studnu
Na skruž obecní studny, umístěné před Balků č.p. 96, jsme nechali vyrobit
a osadit nový betonový dekl. Původní někdo pravděpodobně poničil přejetím
těžkou technikou a poté byla studna jen provizorně zakryta prkny, což bylo

zejména pro děti značně nebezpečné.
Dokončení oprav asfaltů
Koncem loňského roku nám firma Elektromontáže Blatná prováděla opravy
výtluků na místních komunikacích. Na dvě místa („Na Kout a Vejpustek“) se však
nedostalo asfaltu. Tento rest firma smazala na konci května, kdy pokládku
asfaltového povrchu dokončila.
Výsadba stromků v lese
V průběhu dubna došlo výsadbě stromků ve dvou oplocenkách v obecních lesích
V Chabové a Na městských, v místech, kde se v loni nasázené doubky neuchytily,
případně zaschly během zimy. K prosázení jsme již zvolili sazenice jehličnanů
v podobě borovice, jedle a smrku. Rovněž zde již bylo započato vyžínání trávy.
Pořízení lavičky ke kolotoči u Kafíků
Na žádost občanů jsme ke kolotoči před Kafíků objednali lavičku, aby měly
maminky při hlídání svých ratolestí během jejich her možnost kde se posadit
a pohovořit. Její osazení se uskuteční pravděpodobně v první polovině prázdnin.
Instalace nových sloupků na uchycení sítě na asfaltovém hřišti
Během jara došlo i na zabetonování nových sloupků na uchycení sítě na
asfaltovém hřišti. Toho se ujali chlapci z místního tenisového oddílu, za což jim
patří velké díky a doživotní sleva na startovném ☺ Teď už máme síť přesně
na prostředku podle nalajnovaného hřiště.
Investiční akce
Největšími letošními plánovanými investičními akcemi jsou rekonstrukce
místních komunikací a rekonstrukce klubovny. Na oba projekty jsme získali
finanční prostředky z různých grantových programů a přípravné práce již běží
v plném proudu.
Rekonstrukce místních komunikací
Tato akce je spolufinancována z grantu Jihočeského kraje z Programu obnovy
venkova. Po posouzení žádosti Radou JčK a schválení jejím Zastupitelstvem nám
byla alokována dotace ve výši 190.000,- Kč. V rámci této rekonstrukce se nového
povrchu dočkají dva úseky v obci. Prvým je cesta kolem Velkého Humíče, kde je
doposud pouze uválcovaný recyklát a druhým je část komunikace u Lejštice,
která je již ve značně dezolátním stavu. Výběrové řízení vyhrála s nejnižší cenou

ze tří posuzovaných nabídek firma Silnice Klatovy, a.s. Smlouva o dílo s touto
firmou již byla podepsána, takže dokončení tohoto díla již nic nestojí v cestě.
Rekonstrukce klubovny a posilovny
Z grantového programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Podpora obnovy a
rozvoje venkova 2014“ dotačního titulu č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do
komunitního života v obci jsme obdrželi dotaci ve výši 378.897,- Kč na akci
„Stavební úpravy – klubovna a posilovna Mečichov“. I zde již výběr dodavatele
proběhl a čeká se na podpis smlouvy, aby mohly práce započít. Jedná se o finální
úpravy budovy bývalé autobusové garáže, kde bude na obou podlažích zřízeno
sociální zařízení. Větší přízemní místnost bude opravena, aby mohla sloužit jako
klubovna nebo zasedací místnost pro spolky působící v naší obci. Bude zde
vybudován i malý kuchyňský kout. Menší přízemní místnost bude po rekonstrukci
sloužit jako sklad masopustních masek. Dojde i k terénním úpravám před
objektem. Bude zde vybudován chodníček a osázena zeleň. Prvé patro budovy je
již od loňského roku využíváno jako posilovna, garáž rovněž v současné době
prošla omlazením, takže po dokončení této akce bude celý tento objekt po
mnohaletém chátrání opět plně funkční a připraven sloužit místním obyvatelům.
Článek od společnosti Elektrowin
Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče?
Průměrná česká domácnost používá stále víc elektrických spotřebičů. Když si
doma uděláte jejich důkladnou inventuru, možná budete výsledným číslem sami
překvapeni.
Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste to všechno nakoupili. A víte, odkdy se ten
který spotřebič v domácnostech vůbec používá?
Co domácnost, to lednice
K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky a mrazničky. Dnes má podle
statistik alespoň jednu lednici 100 % českých domácností. Vynález umělého
zmrazování předvedl poprvé skotský lékař a chemik William Cullen už v roce
1756 na univerzitě v Edinburghu.
Aby ale jeho „umělé zmrazování“ fungovalo, musel otáčet klikou stroje. Není
tedy divu, že se lednice na tomto principu neujala.
První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila v roce 1911 americká firma General
Electric podle patentů francouzského vynálezce Marcela Audiffrena. Prodala jich
ovšem jen něco kolem stovky. Lednice totiž stála kolem tisíce dolarů, což byl asi
dvojnásobek ceny tehdejšího automobilu. Navíc zabírala trochu moc místa:
hlučný motor a kompresor se umisťovaly do sklepa, zatímco chladicí box měl své

místo v kuchyni. Teprve model Frigidaire z roku 1923 se do kuchyně vešel celý.
Až model Monitor-Top se stal hitem, od roku 1927 se ho prodalo přes milion
kusů. Koncem třicátých let mělo už ledničku 60 % amerických domácností,
zatímco v Evropě se ledničky dočkaly podobného rozšíření až v sedmdesátých
letech.
Hit roku 1893: myčka nádobí
Myčky nádobí se u nás zatím takového rozšíření nedočkaly. Používá je zhruba
15 % domácností. Hitem se staly díky světové výstavě v Chicagu roku 1893,
patent na myčku získala v roce 1886 američanka Josephine Cochranová, bohatá
dáma z Illinois.
Paní Cochranová začala detailem – držáky na talíře. Teprve poté, co vymyslela,
jak talíře a hrníčky uchytit do drátěných držáků tak, aby pevně držely i v silném
proudu, umístila držáky na kruh. Ten byl napojen na motor, který kruhem otáčel.
Voda pak na nádobí padala shora.
Zpočátku se myčky objevovaly hlavně v restauracích a na lodích, později
v hotelích, začala si je pořizovat i armáda. Až o pár desítek let zamířily
do domácností.
Sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60 let
Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka na trávu v podobě, v jaké ji nejčastěji
potkáte na českých zahradách. Tato rotační sekačka s jedním nožem otáčejícím
se kolem svislé osy se poprvé objevila v roce 1953.
Vynález stroje, který jako první začal opravdu vážně konkurovat kose, je ale
mnohem staršího data. Patent na něj získal 31. srpna 1830 Edwin Beard Budding,
strojník ze Stroudu v anglickém hrabství Gloucestershire. V podstatě jen zvětšil
zařízení, kterým se v textilních továrnách sestřihoval drsný povrch látek po tkaní.
V 90. letech 19. století pak vznikaly první motorové sekačky poháněné nejprve
parními stroji a později benzinovými motory. První elektrická sekačka je z roku
1926.
Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďují i na úspory – především energie
a vody. Jedním z důležitých směrů dalšího vývoje je neustálý důraz na použití
takových materiálů při výrobě, které po skončení životnosti umožní jejich
recyklaci v co největší míře.
„Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až osmdesát procent elektrické energie,
jelikož získání materiálů recyklací je daleko levnější než jejich těžba přímo
z nerostných surovin - zejména v případě železa. Navíc zásoby primárních surovin
na naší planetě nejsou neomezené,“ zdůrazňuje význam zpětného odebírání
elektrospotřebičů generální ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN Roman
Tvrzník.

Výročí spoluobčanů
12.07.
06.08.
30.08.
31.08.

Antonie Sýkorová (č.p. 40) 70 let
Jaroslava Braťková (č.p. 23) 83 let
Lenka Krausová (č.p. 58) 55 let
Marie Beranová (č.p. 53) 88 let

Opustili nás
Dne 22.6.2014 nás navždy opustila paní Jitka Havlanová (č.p. 1) ve věku 78 let.
Kulturní, společenské a ostatní akce v období červenec až září 2014
01.08. koncert skupiny Kabát Revival Plzeň
09.08. XXXV. ročník Rally Agropa
23.08. rybářské závody
23.08. dětský den - rozloučení s prázdninami
14.09. pouť

Víc už toho pro tentokrát na srdci ani na jazyku
nemáme a tak už nezbývá nic víc, než se
rozloučit a popřát vám všem krásné,
prosluněné léto, spoustu nezapomenutelných
zážitků z dovolených a všelijakých výletů a
především šťastné a bezpečné návraty z nich.
A poté co možná nejméně stresový návrat do
pracovního procesu, případně do školních
lavic, abychom se z toho šoku nezbláznili.
Konec konců když se to vezme kolem a kolem,
tak než se stihneme po prázdninách pořádně
rozkoukat, přijdou Vánoce a s nimi zase nějaké
to volno. Ale to už jsme předběhli až moc,
takže dárky ještě nekupujte a zpátky na konec
června a hurá na prázdniny.
Zastupitelstvo obce Mečichov

