Mečichovský zpravodaj
září 2013

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
jak už pohled do kalendáře, tak i letmé nahlédnutí z okna na uplakanou oblohu
a na pestrobarevně se zbarvující listí na stromech nenechá nikoho na pochybách,
že létu definitivně odzvonilo a o slovo se přihlásil podzim, čas sklizně veškeré
úrody z našich zahrádek a polí a stále ještě nekončící houbařské sezóny. Přestože
sluníčko se nám až do Vánoc bude čím dál více schovávat, věřme, že i v tuto dobu
zažijeme spoustu příjemných chvil s rodinami či přáteli. Vždyť již tuto sobotu,
v Den české státnosti, při připomínce úmrtí knížete Václava, patrona a ochránce
naší vlasti, můžeme zavítat na tradiční václavskou pouť do Strakonic, dále nás
čeká posvícení, potom čertí rojení a nakonec všemi dětmi toužebně očekávaný
příchod Ježíška a zase ten Silvestr. Ale to už trochu předbíháme, přeci jenom
čtvrtina tohoto roku je ještě stále před námi. A abyste se měli o nadcházejících
dlouhých podzimních večerech při kávě, čaji či grogu čím zabavit a doufejme
i pobavit, přinášíme vám souhrn informací o dění v obci v právě skončeném
čtvrtletí. Dále se pokusíme nastínit, co nás ještě do konce tohoto roku čeká
a nemine. Tak se na to pojďme podívat.

Nohejbalový turnaj
První prázdninovou akcí byl nohejbalový turnaj, který se opět po tříleté odmlce
uskutečnil na našem hřišti. Konal se v sobotu 6. července a zúčastnilo se ho osm
týmů převážně z okolních vesnic. Do finále se po dramatickém boji dostala obě
doubravická družstva, vítězství si nakonec odvezl tým Doubravice A. Turnaj měl
velký ohlas i u místních občanů, kteří si nenechali tuto událost ujít. Večer byl
zakončen stylovou zábavou - zpívalo se karaoke.
Výsledné pořadí:
1. Doubravice I
2. Doubravice II
3. Lamy – Mečichov
4. Zborovice B
5. Zborovice A
6. Mečichov ☺
7. Bukvice
8. Šunky

Členská schůze SDH
Ve čtvrtek 25. července se v místní hospodě konala členská schůze SDH, jejímž
hlavním programem bylo organizační a pořadatelské zajištění XXXIV. ročníku
EPLcond Rally Agropa a rovněž i koncertu skupiny Kabát Revival Plzeň. Velikým
zklamáním pro nás byl obrovský nezájem a ignorace většiny místních hasičů a
hasiček. Všechny tyto akce, z nichž do požární kasičky plynou nemalé finance,
táhne malá a stále stejná skupinka lidí, za což posléze sklízí kritiku ze všech stran.
Křest zrekonstruované stříkačky
Po mnoha hodinách usilovné práce a sebezapření celého realizačního týmu
mechaniků a logistiků, byla poslední červencový pátek představena občanům
naší obce a potažmo i celému světu nově zrekonstruovaná hasičská stříkačka,
pokřtěná jako Alžběta II. Veliké poděkování patří všem chlapcům, kteří se na její
rekonstrukci podíleli a v požární zbrojnici trávili spoustu hodin. Již její křest a
první veřejné předvedení v akci, které bravurně zorganizovaly naše hasičky, daly
tušit jejím budoucím úspěchům. Teď už je nutné pouze vyrobit dlouhou polici na
poháry, které se budou z hasičských soutěží jen hrnout :-)

Koncert skupiny Kabát Revival Plzeň
V pátek 2. srpna se v Mečichově konal již třetí rockový koncert skupiny Kabát
Revival Plzeň. Předkapelou jí byla skupina Weget. Tato akce byla, co do
návštěvnosti, nejúspěšnější ze všech předchozích akcí, z čehož měli zejména
pořádající hasiči velikou radost. Nemalou měrou k tomu přispělo i krásné letní
počasí, jelikož na nebi nebylo k vidění jediného mráčku. Snad jen hromada
čerstvého sněhu trčící u vchodu na hřiště nahlodávala mysl všech příchozích.
Rally Agropa
O týden později, v sobotu 10. srpna, se přes naši obec jel závod Mistrovství České
republiky ve sprint rally, a sice XXXIV. ročník EPLcond Rally Agropa. Pro všechny
příznivce motosportu to byla opět po roce skvělá příležitost vidět z bezprostřední
blízkosti na vlastní oči špičkové jezdce v akci a pro naši obec to byla dobrá šance,
jak se na mapě ČR zviditelnit. Sestřih tohoto závodu, včetně divácky atraktivního
průjezdu přes naši náves, odvysílala Česká televize na programu ČT sport. Mnoho
fanoušků, jezdců a odborných funkcionářů hodnotí tuto rychlostní zkoušku jako
jednu z nejlepších v seriálu Mistrovství ČR, jak po stránce atraktivity, tak
i z hlediska organizačního a bezpečnostního zajištění. Někteří ze závodníků se
sice pokusili zbourat obecní úřad, ale jak jistě všichni víte, tento záměr se jim
nezdařil. Věřme však, že šlo pouze běžný závodní incident a ne úmysl a důsledek
diverzní činnosti nějakých agentů stojících v pozadí.

Dále je třeba již ve vší vážnosti konstatovat, že veškeré škody vzniklé při této
nehodě byly pořadatelem, což je Automotoklub Pačejov, v plné výši uhrazeny.
A nakonec bychom na tomto místě chtěli vyjádřit poděkování všem, kteří se
podíleli na organizaci této prestižní akce, protože bez jejich přispění by nebylo
možné toto uspořádat. Jsme potěšeni, že vedle naší mládeže se k tomuto úkolu
připojili i starší občané.
Exhibiční fotbalový zápas mečichovského týmu proti pořadatelům rally
Již třetím rokem po sobě se v sobotu po ukončení rally konal noční exhibiční
fotbalový zápas Mečichov & Bauer team. I přes vysoké sebevědomí
a namotivovanost soupeře byl výsledek stejný jako v předešlých ročnících. Jinými
slovy na krásném druhém místě se umístil tým Bohouše Bauera. Z úcty k soupeři
však konečné skóre zápasu neuvádíme.
Rybářské závody
24. srpna se na rybníku Velký Humíč konal od brzkých ranních hodin další ročník
rybářských závodů. Celé dopoledne se celkem 17 soutěžících, z toho deset
v kategorii do 15ti let a sedm dospělých, snažilo ulovit co největší počet ryb
a umístit se tak na co nejlepším místě mezi ostatními rybáři. Odměnou za jejich
snahu byly nejen zážitky při lovu, ale také mnoho věcných cen, kterými je obecní
úřad obdaroval jako ohodnocení jejich výkonů. Nejšťastnějším z rybářů byl
zřejmě Jan Havelec z Mnichova, který jako jediný chytil krásnou štiku, která
měřila rovný metr (bez 37 centimetrů). Tento okamžik je zachycen na fotografii
níže, spolu s výsledným pořadím třech nejlepších.
Kategorie děti do 15ti let:
1. Lukáš Kostohryz
2. Tomáš Poskočil
3. Jan Havelec
Kategorie dospělý:
1. Ladislav Dostál
2. Jaroslav Klečka
3. Miroslav Šilhan
Největší úlovek:
Jan Havelec

Dětský den
Předposlední srpnovou sobotu se v odpoledních hodinách konala ještě jedna
akce, kterou zorganizoval Svaz žen, a to rozloučení s prázdninami. Pro všechny
děti byla připravena spousta pěkných soutěží a her. Účast byla opravdu hojná,
skvěle vyšlo i počasí a tak panovala skvělá zábava nejen mezi dětmi, ale i mezi
jejich rodiči, kteří se do některých soutěží (např. malování dřevěných panenek)
i sami zapojili. Skvělý sportovní výkon předvedli dva nejzapálenější soutěžící,
Fanda Klečka a Honza Petrowitz, kteří si za zdolání všech disciplín odměnu
v podobě párku v rohlíku a zmrzlinového kornoutu opravdu zasloužili.

Pouť
Poslední kulturně-společenskou akcí uplynulého čtvrtletí byla mečichovská pouť,
která tradičně připadá na druhou zářijovou neděli. Na návsi byl nejen kolotoč pro
nejmenší a malý řetízák, ale i střelnice a skákací hrad. V sobotu večer se na místním
parketu konala taneční zábava, kde po delší době zahrála skupina Fatima ze
Strakonic. Ta s přestávkami hrála až do velmi pozdních nočních hodin. Účast sice
nebyla příliš velká, na dobré náladě všech zúčastněných to ale neubralo.

Stavební akce
Jak jsme již v minulosti avizovali, požádali jsme o dotace na některé projekty,
které chceme realizovat. Právě v těchto dnech byly započaty práce na dvou
z nich. Konkrétně se jedná se o rekonstrukci střechy nad kotelnou a nad
kuchyňkou místní hospody. Tuto akci provádí na základě výhry ve výběrovém
řízení firma Garanstav stavební Strakonice s.r.o. Dále rovněž započaly práce na
rozšíření sítě veřejného osvětlení, toto realizuje firma Elektromontáže Blatná.
Na obě tyto akce již máme zajištěné finanční krytí jak z grantu Jihočeského kraje,
tak i z fondů EU prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu.
Rovněž jsme již obdrželi dotaci z grantu Jihočeského kraje na hospodaření
v lesích. Vlastní realizace obnovy obecních lesů již proběhla v jarních měsících
letošního roku. Dokončená je již také rekonstrukce střechy požární zbrojnice. Zde
došlo k pokládce plastové fólie s životností 60 let a výměně klempířských prvků.
Tuto zakázku prováděla firma Stanislav Hroch. Do konce tohoto roku bychom
ještě chtěli nahodit strop v bývalé autobusové garáži a vyměnit zde vrata.
Výlovy rybníků
V průběhu října se budou lovit rybníky Němeček a Štírovský, kde máme ryby na
Vánoce. Dále se musí vylovit plůdek a násada na Bahňáku a na Koupališti,
abychom měli připravené ryby na příští rok. A o Vánocích se vyloví Malý Humíč.
Kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový komunální odpad
V říjnu budou opět přistaveny kontejnery na nebezpečný odpad a na
velkoobjemový komunální odpad. Konkrétně v sobotu 26. října od 8 hodin do
zhruba 10 hodin. Takže můžeme před zimou vyprázdnit půdy, sklepy a garáže a
civilizovaně se tak zbavit nepotřebných věcí a ne je pohodit někde u cesty, jak je
bohužel v našem katastru stále k vidění, i když věříme, že původci těchto
pomníčků nepochází z Mečichova.
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Ve dnech 25. - 26. října se budou konat předčasné volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Volební místnost v budově obecního
úřadu bude otevřena v pátek od 14. do 22. hodiny a v sobotu od 8. do 14.
hodiny. Vyzýváme všechny voliče, aby využili svého práva a k volbám přišli.
Jelikož svými hlasy rozhodujeme o novém demokratickém složení Poslanecké
sněmovny a potažmo o nové vládě, která v následujících čtyřech letech bude vést
tuto republiku.

Výročí spoluobčanů
04.10.
15.10.
16.10.
24.10.
14.11.

Růžena Fiňková (č.p. 25) 86 let
Růžena Krejčová (č.p. 70) 89 let
Josef Finěk (č.p. 99) 65 let
Vladimír Kostohryz (č.p. 39) 55 let
Jaroslav Kněz (č.p. 16) 55 let

Narození nových občánků
16.09. Anička Slancová (č.p. 42)

Kulturní, společenské a ostatní akce v období říjen až prosinec 2013
01.11. posvícenská zábava – hraje Experiment
05.12. čerti
07.12. mikulášská besídka
22.12. zpívání koled v kapli

Důležité termíny
23.10. veřejné projednání návrhu územního plánu Mečichov
25. – 26.10. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
26.10. vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu
22.12. prodej vánočních kaprů

Závěrem nám dovolte, abychom vám popřáli pevné nervy při shánění
vánočních dárků, vždyť je to konec konců starost Ježíška, tak proč se
stresovat, ale především pohodový podzim a pevné zdraví v tomto
sychravém počasí. A o Vánocích zase na shledanou.
Zastupitelstvo obce Mečichov

