Mečichovský zpravodaj
září 2011

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
je po prázdninách, začíná podzim a s ním je tu i další číslo Mečichovského
zpravodaje s pořadovým číslem 3 v tomto roce. Opět bychom Vám chtěli
přiblížit a popsat to, co se v minulém čtvrtletí, tedy od června do září, v naší
obci událo, co se podařilo a co nás čeká v následujícím období. Proběhlo
mnoho kulturních a sportovních akcí, organizovaných převážně pod
hlavičkou Sboru dobrovolných hasičů a Svazu žen. O všech se podrobněji
zmíníme na následujících stránkách zpravodaje. Mnoho změn se událo na
obecním majetku.
Jak jste si určitě všimli, na budově bývalé autobusové garáže jsou již
namontována nová plastová okna a dveře, která dodala a namontovala
firma Stakoplast. Ta vyhrála na základě nejnižší cenové nabídky z pěti
oslovených firem. V současné době pokračuje rekonstrukce této budovy

nahazováním venkovní omítky, kterou provádí firma p. Polana. Tato
zakázka opět vyhrála díky nejnižší cenové nabídce, osloveno bylo pět firem,
nabídku do uzávěrky dodaly tři, p.Polan (Mečichov), p.Stejskal (Čečelovice)
a p.Medlín (Horažďovice). Rovněž se na objektu provádí přeložení
elektroměrového rozvaděče a elektroinstalace. Do konce roku bude také
namontováno venkovní schodiště a provedeny zemní úpravy v okolí stavby.
Další budovou, která v současné době prodělává změnu, je požární
zbrojnice. Na její rekonstrukci v podobě výměny garážových vrat,
vchodových dveří a oken jsme získali dotaci z Krajského úřadu –
Jihočeského kraje ve výši 100 000,- Kč. Tuto zakázku získala na základě
nejnižší nabídky ze tří doručených firma ZASTASPO, s.r.o. z Nalžovských
Hor. Výměna starých a poškozených oken a dveří za nová plastová již
proběhla v minulých týdnech. Dodání a namontování sekčních garážových
vrat s elektrickým pohonem na dálkové ovládání očekáváme v nejbližších
dnech. Věříme, že se touto rekonstrukcí zlepší vzhled a zároveň zvýší
zabezpečení tohoto objektu, protože zejména stávající garážová vrata jsou
již ve velmi špatném stavu. Dokončení této akce je plánováno do konce
října tohoto roku.
Opravy také probíhají na hasičské nádrži na návsi. Po odbahnění dna,
vyztužení poloviny strany nádrže u silnice betonovým základem a
vyspárování vnitřních stěn v současné době probíhá pokládka betonových
dlaždic na původní beton, který byl již v dezolátním stavu. Na některých
místech jej bylo nutné osekat a vyspravit. Toto se provádí svépomocí na
brigádách vyhlášených obcí. Musíme si ale znovu postesknout, že na tyto
brigády chodí stále ti samí občané a mnoho z těch, kteří by mohli podat
pomocnou ruku, bohužel nepomohou. Věříme, že každý, kdo si tyto řádky
čte, se tu najde.
Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří obecnímu úřadu pomáhají
udělat naši obec hezčí pro život. Sami bychom to nezvládli. Velice
děkujeme!!!

Teď se již ale od práce přeneseme ke kulturním a sportovním akcím,
kterých se o prázdninách konalo nespočet.
Dětský den
Vše začalo první prázdninovou sobotu akcí nazvanou „Odpoledne pro celou
rodinu“, kterou pořádal místní svaz žen. Pro děti i dospělé byl připraven
bohatý, zábavný program. Bohužel tuto akci velmi poznamenalo nevlídné
počasí, které nás v podstatě trápilo do poloviny prázdnin. Přesto si děti
užily spoustu legrace.
Rallye Agropa
6. srpna se znovu po roce jela přes naši obec rychlostní zkouška závodu
Mistrovství České republiky ve sprintrallye Rallye Agropa. Zabezpečení této
akce se věnovalo přes 30 občanů, převážně místních hasičů, a to buď
zabezpečením tratě nebo při zajištění občerstvení pro diváky. Všem
bychom chtěli touto cestou poděkovat za to, že i jejich zásluhou je naše
obec známa v celé ČR jako spolehlivý partner při pořádání akcí tohoto
rozsahu.
Samozřejmě jsme zaznamenali i některá negativní stanoviska k průjezdu
závodních aut přes naši obec. Není nám to lhostejné a připomínkami se
budeme intenzivně zabývat.
Turnaj v malé kopané
V sobotu 13. srpna se v naší obci uskutečnil 1. ročník turnaje v malé
kopané. Osobní záštitu nad touto akcí převzal člen zastupitelstva
Jihočeského kraje ing. Karel Vlasák, za což mu ještě jednou velice děkujeme
a věříme, že nám zachová přízeň i v následujících ročnících tohoto turnaje.
Samotného fotbalového klání se zúčastnilo šest mužstev, které spolu
sehráli systémem každý s každým 15 zápasů. Úroveň zápasů byla velmi
vysoká, neboť v každém mužstvu bylo mnoho hráčů se zkušenostmi
z okresních či krajských soutěží.

Pořadí bylo následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

HM Beton Zadní Zborovice
Vačice
Mečichov garda
Mečichov old boys
Mečichov Young boys
FC Cigiho pornoherci

Přes počáteční potíže s nedostatkem organizátorů a občasnými dešťovými
přeháňkami, se v odpoledních hodinách vše obrátilo k lepšímu a nakonec
můžeme konstatovat, že se tato akce velmi vydařila a v roce 2012 počítáme
s organizací 2. ročníku. Budeme se však snažit najít vhodnější termín, aby
nekolidoval se sportovními akcemi okolních vesnic. Večer po turnaji se
konala taneční zábava, kde dle mínění většiny přítomných skvěle zahrála
skupina Fér plej.

Taneční zábava na hřišti
Tak jako v roce 2010, i o letošních prázdninách se uskutečnila na parketě na
hřišti taneční zábava. K tanci a poslechu hrála skupina Fatima ze Strakonic.
Návštěvníků akce bylo méně než v loňském roce, neboť v ten samý den (v
sobotu 20. srpna) se konala v Blatné pouť, jejíž součástí byl celodenní
kulturní program. Přesto považujeme tuto akci za přínosnou a chceme
v této tradici prázdninových zábav pokračovat i v dalších letech, i když
možná v jiném termínu.
Rybářské závody
Druhý díl rybářských závodů se konal v sobotu 27. srpna. Závodů se
zúčastnilo 13 dětí a 7 dospělých. Nevětším úlovkem byl 60-ti centimetrový
candát, kterého ulovil Martin Valenta. Bylo připraveno a rozdáno celkem
16 cen, které byly buď zakoupeny z prostředků obce, případně byly
věnovány sponzory. Mezi hlavní bychom chtěli jmenovat firmu Zálesák p.
Bučoka z Horažďovic, Pivovar Platan, Rest nápoje a další.
Výsledková listina:
Dospělí:
1. Josef Ovsík, 1 084 cm
2. Martin Valenta, 283 cm
3. Miroslav Kůs st., 188 cm
Děti:
1. Adéla Smitková, 352 cm
2. Petr Švec, 261 cm
3. Aneta Štěpánová, 202 cm
Největší úlovek:
Martin Valenta, candát 60 cm

Rozloučení s prázdninami
Poslední prázdninovou sobotu připravily místní děvčata pro děti odpoledne plné
soutěží a her, tematicky zaměřené v Hawaii stylu. Nemohla chybět velmi
populární Zumba párty a diskotéka. I do tohoto dětského dne však nevlídně
promluvilo počasí.

Pouťová zábava
Akcí, kterou hodnotíme jako mimořádně povedenou, byla pouťová zábava. Ta se
konala díky příznivému počasí na parketu na hřišti. K tanci a poslechu zahrála
strakonická kapela Fatima. Prvotně to vypadalo na malou účast, ale na konci
zábavy bylo cca 180 platících diváků a také několik neplatících, kteří se dostavili až
po skončení výběru vstupného. Musíme smutně konstatovat, že početní převahu
neměli domácí, ale přespolní návštěvníci. Mrzí nás to, protože se snažíme dělat
tyto akce hlavně pro domácí. Je to naše pouť!!! Máme potřebu zdůraznit, že
veškerý výtěžek z akcí jde místním složkám – hasičům nebo svazu žen, nikdo z
těch, kteří se na pořádání podílejí, z toho nemají žádný finanční prospěch. Pouze
dobrý pocit z dobře odvedené práce.

Digitalizace
O prázdninách proběhla v našem katastrálním území digitalizace. Obnovený
katastrální operát byl vyhlášen k 1.9.2011. Zdůrazňujeme, že všichni, komu se při
digitalizaci cokoliv změnilo s pozemky, musí v lednu 2012 podat nové přiznání
k dani z nemovitostí. Kdo si nedošel na obecní úřad v době námitek pro srovnávací
sestavy svých pozemků, může tak učinit kdykoli po vzájemné domluvě. Tyto
dokumenty jsou na obci stále k dispozici.

Obecně závazná vyhláška
11.9. vstoupila v platnost tato aktualizovaná vyhláška:
OBEC MEČICHOV
Obecně závazná vyhláška obce Mečichov č. 3/2011,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Mečichov
Zastupitelstvo obce Mečichov se na svém zasedání dne 26.8.2011 usnesením č.
2/7/2011 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Mečichov, včetně nakládání se stavebním
odpadem.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1. Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET
lahví,
b) objemný odpad,
c) nebezpečné složky komunálního odpadu,
d) směsný odpad.
Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1
písm. a), b), c).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1)
2)

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny za budovou prodejny potravin a u
kaple Svatého Václava.

3)
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými
nápisy:
a) papír, kontejner s horním výsypem na 1100 litrů modré barvy,
b) plasty, PET lahve a nápojové kartony, kontejner s dolním výsypem na 2500
litrů žluté barvy,
sklo, kontejner s dolním výsypem na 2500 litrů zelené barvy.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1)

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát
ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích
přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o
sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, webových
stránkách obce, Mečichovském zpravodaji a v místním rozhlase.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

1)

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům
nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek
… ).

2)

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním
na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou
zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, webových stránkách obce,
Mečichovském zpravodaji a v místním rozhlase.

Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu
1)

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
sběrnými nádobami jsou typizované sběrné nádoby (popelnice, igelitové
pytle) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

2)

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více
uživatelů.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1)

Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.

2)

Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným
způsobem.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení

1)

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
Mečichov
č. 2/2010, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Mečichov.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11.9.2011

………............……….
Bc. Petr Finěk
místostarosta

………............……….
Josef Sýkora
starosta
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Výročí spoluobčanů
04.10. Fiňková Růžena (č.p. 25) 84 let
15.10. Krejčová Růžena (č.p. 70) 87 let
12.11. Kučerová Anna (č.p. 8) 65 let
20.11. Kořán Miloslav (č.p. 91) 75 let
09.12. Loučková Olga (č.p. 78) 86 let
21.12. Malá Olga (č.p. 5) 70 let
24.12. Hrbová Marie (č.p. 6) 75 let

Narození nových občánků
10.7. Lukáš Sedláček (č.p. 92)

Kulturní a společenské akce v období říjen až prosinec
5.11. posvícenská zábava – hraje Orchidea

Důležité termíny
22.10. vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu
22.12. prodej vánočních kaprů
někdy v tomto čtvrtletí – veřejná schůze k projednání územního plánu,
termín bude včas upřesněn
Byli bychom rádi, pokud byste nám na e-mail obec@mecichov.cz zasílali
vaše náměty na to, co by se dalo v obci zlepšit. Ti, kteří nemají přístup na
počítač, nám mohou své podněty a připomínky napsat na papír a vhodit do
poštovní schránky vedle vchodu do obecního úřadu. Budeme se však
zabývat pouze podepsanými návrhy, o anonymní podněty zájem nemáme.
Děkujeme!
Zastupitelstvo obce Mečichov

