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Vážení spoluobčané,
stěhovaví ptáci balí kufry, obilná pole jsou dávno posečená a zaoraná, brambory
se již nemohou dočkat své sklizně, jablka a hrušky lapají po posledních slunečních
paprscích, blázni již mají nakoupeny všechny vánoční dárky a děvčata sahají
v šatnících po delších sukních a mikinách, to vše jsou nesporné příznaky konce
léta a příchodu podzimu. Školou povinné ratolesti již překonaly počáteční šok
z návratu do lavic, ty vysokoškolské to čeká každým dnem. Pracující již
zapomněli, že nějakou dovolenou měli a důchodci zapomněli, že vůbec někdy do
práce chodili ☺. Prostě všem začala realita všedních dnů a dokud se od nás bude
slunce vzdalovat, nebude to jiné. A od zimního slunovratu poběží celý kolotoč
života zase nanovo, ale takový je život a tak to má být. Navíc čas měří každému
stejně, pouze ho rozdílně vnímáme. Takže sluníčko a teplíčko baj báj a na jaře
na shledanou. Stejně jako jsme se všichni rozloučili s létem, rozloučíme se
přibližně za dva týdny i my s vámi. Čtyři roky utekly jako voda a nadešel náš čas
zúčtování. Takže zvonec a konec. A jelikož se jedná o poslední vydání našeho
zpravodaje v tomto volebním období (a možná i celkově), pojďme se proto
trochu netradičně poohlédnout trochu více do minulosti než jen na právě
skončené léto a připomeňme si v kostce vše podstatné za poslední čtyři roky.
Jestli toho bylo hodně nebo málo a dobře nebo špatně necháme na posouzení
každého z vás, my se jen budeme snažit zrekapitulovat holá podložená fakta.
Takže hurá do toho.

V úvodní části tohoto periodika přeci jenom nepůjdeme rovnou do „dávné“
minulosti, ale shrneme si dění v obci za uplynulé čtvrtletí.
Turnaj v malé kopané
První významnou akcí tohoto léta byl čtvrtý ročník turnaje v malé kopané,
konaný pod záštitou členky Rady Jihočeského kraje Ing. Hany Rodinové, Ph.D.,
která se jeho zahájení a prvních zápasů osobně zúčastnila a přivezla i spoustu cen
pro všechny soutěžící. Turnaj se konal v sobotu 21. června a zúčastnilo se jej osm
týmů, a to jmenovitě Doubravice, Mnichov, Záboří, Chrášťovice, Vačice, Zadní
Zborovice a dva místní Young Boys (mladí chlapci) a Old Boys (také mladí chlapci,
ale přeci jen již něco pamatující). Počasí bylo v tento první letní den pro toto
sportovní klání téměř ideální. Lehce zamračená obloha chránila po celý den
soutěžící i přihlížející diváky před spalujícími slunečními paprsky. Ztráty na
životech byly nulové, zranění v podobě vyvrknutých kotníků a nějakých šlápanců
pár bylo, avšak nic vážného, co by vyžadovalo pofoukání od paní doktorky.
Jediným šrámem tohoto dne tak byla večerní dešťová přeháňka, která předčasně
ukončila vystoupení hudebního tria Dynamics band. To bylo ale operativně
nahrazeno reprodukovanou hudbou, takže zábava mohla pokračovat.
V konečném pořadí nezůstala naše obec bez medaile, protože naši mladí
sportovci srdnatě bojovali až do konce turnaje, kde dosáhli na krásnou
bronzovou medaili. Ostatní týmy se umístily takto:
1. Vačice
2. Mnichov
3. Young Boys Mečichov
4. Záboří
5. Zadní Zborovice
6. Chrášťovice
7. Doubravice
8. Old Boys Mečichov
Koncert kapely Kábát revival Plzeň
Přelom prázdnin patří v Mečichově rockové muzice v podání kapely Kabát Revival
Plzeň. Ani letos tomu nebylo jinak a příznivci této hudby, kterých bylo kolem
dvou set, se sešli v pátek 1. srpna na místním hřišti, aby si poslechli známé hity a
zklamaní rozhodně neodešli. Chcete-li někdo trefit o prázdninách na teplý večer
bez deště, plánujte to na termín tohoto koncertu. To je každoroční jistota. Kapela
tohoto formátu totiž, samozřejmě za naší vydatné spolupráce, zajišťuje i krásné
počasí na přání. V tomto ohledu jsme předběhli jedno „pokrokové“ politické
hnutí, které o tom akorát pělo oslavné písně, ale výsledek žádný.

EPLcond Rally Agropa
Druhou srpnovou sobotu se konal jubilejní 35. ročník EPLcond Rally Agropa a ani
letos v tomto seriálu nechyběla jedna z nejlépe hodnocených rychlostních
zkoušek Čečelovice – Čečelovice s atraktivním průjezdem přes mečichovskou
náves. O kvalitě této soutěže svědčí každoroční nárůst přihlášených soutěžících.
V letošním roce to bylo rekordních 141 přihlášených posádek. Celkovou
atraktivitu a vysokou úroveň závodu podtrhlo velice těsné vítězství o 0,3 vteřiny
posádky Tarabus - Trunkát nad německou posádkou Kahne – Dörr, o kterém se
rozhodlo až v poslední rychlostní zkoušce. Divácká účast na návsi byla rovněž
rekordní a místní požárníci téměř nestíhali opékat klobásy a točit pivo, aby
nasytili jejich hladové a vyprahlé žaludky. Místní náves opět při této soutěži
utržila jeden šrám v podobě zbořeného ukazatele cyklotras, původně stojícího na
parčíku před kapličkou. Již to začíná být taková místní tradice. Nová značka je již
ale objednána a organizátoři z AMK Pačejov se nemohou dočkat, až nám tuto
škodu uhradí. V tomto směru je s nimi spolupráce vždy vynikající a s nadsázkou
nám předhazují, že za pár let si tímto způsobem obměníme celý obecní itinerář.

Po skončení závodu, sklizení tratě a stánku na návsi se všichni, kdo se na
zabezpečení celého závodu podíleli, přesunuli na hřiště, kde se konal večerní
exhibiční fotbalový zápas mečichovských hasičů proti týmu profesionálů pod
vedením Bohouše Bauera, vedoucího rychlostní zkoušky probíhající přes naši
obec. Výsledek tohoto zápasu soupeře velice zaskočil, protože přípravě obětovali
vše. Pro místní však skončil dle očekávání jasným vítězstvím Mečichova. Ani letos
nebudeme uvádět konečné skóre zápasu, protože oni by už příští rok nepřijeli.

Rybářské závody
Opět po roce obsadili předposlední srpnové sobotní dopoledne hráz rybníka
Velký Humíč „tiší blázni“, aby políčili na svůj životní úlovek při rybářských
závodech, které úspěšně pořádáme již řadu let. Časně ráno se na místním hřišti
sešlo 41 rybářů napříč všemi věkovými kategoriemi, aby se zaregistrovali do
soutěže a v půl sedmé již do vody dopadaly první návnady na háčcích. Pod
hladinou se proháněly minimálně dvě stovky velkých kaprů, tři sumci a jedenáct
opravdu trofejních štik, několik amurů a spoustu další drobotě, takže určitě bylo
nač líčit. Ani ceny pro vítěze nebyly zanedbatelné, jelikož nás sponzorsky
podpořilo mnoho firem, jmenovitě LEIFHEIT, s.r.o., Vebor s.r.o., Mráz Agro,
Agro Radomyšl, Prillinger, strakonické prodejny Ráj rybářů a Rybářské potřeby
a Měšťanský pivovar Strakonice, a tak bylo i v tomto ohledu oč soutěžit, i když
v prvé řadě jde především o zážitek z rybolovu. V dětské kategorii se z celkem
23 soutěžících nejlépe umístila Veronika Kůrková z Mnichova s celkovým
součtem 229 cm nachytaných ryb. V konkurenci osmnácti dospělých rybářů
zvítězil pan Pavel Kutička s nalovenými 394 centimetry. Cenu za největší
samostatný úlovek a nejkrásnější zážitek si rovněž odnesla Veronika Kůrková,
které se povedlo vytáhnout šedesáti devíti centimetrového kapra.

Dětský den

V odpoledních hodinách, po skončení rybářských závodů, se na hřišti sešly děti
v doprovodu svých rodičů a prarodičů, aby si ještě naposledy před koncem
prázdnin zaskotačily při různých hrách, které pro ně připravila děvčata z místního
svazu žen. Celý program byl koncipován do tématu „letní silvestrovská párty“,
takže bylo jasné, že o zábavu nebude nouze. Děti si vyrobily karnevalové čepičky
a obličejové masky, upletly si náramky a samozřejmě, jak se na pořádného
Silvestra sluší a patří, připravily pohoštění v podobě jednohubek. Poté již do
sytosti dováděly na místním hřišti. Přes rozpačitý začátek této akce (mnoho dětí
bylo na dovolených) se přeci jen v průběhu odpoledne sešel slušný počet
místních ratolestí a rozzářené tváře svědčily o dobré náladě všech zúčastněných.
Pouť
Letošní pouť vyšla na nejzazší možný termín, kterým bylo 14. září, protože se
v naší obci drží na vysvěcení pomníku, které připadá na druhou zářijovou neděli.
Páteční pouťová zábava byla vzhledem k vývoji počasí přesunuta do místního
sálu, kde pro necelou stovku návštěvníků zahrála strakonická kapela Fatima. Celý
víkend byl spíše podzimně propršený, nežli příjemně „baboletní“, a tak ani děti
nemusela tolik mrzet neúčast pouťových atrakcí, které se na nás letos vybodly.

Teď už se od bezstarostné zábavy a sportovních klání přeneseme k pracovním
aktivitám tohoto léta.
Rozšíření místního rozhlasu
Během léta došlo k rozšíření místního rozhlasu o tři nová hnízda po dvou
tlakových reproduktorech, což vzešlo z požadavků místních obyvatel. Zlepšení
pokrytí se dočkali na návsi za kapličkou, dále v oblasti za prodejnou a na
prostranství kolem Lejštice. Realizací této zakázky byla pověřena vodňanská
firma Sovt-radio s.r.o., která zde v minulosti tento rozhlas instalovala a zajišťuje
jeho servis. V tuto chvíli by případné hlášení místním rozhlasem mělo být
slyšitelné po celé obci.
Výměna podlahové krytiny v hospodě a přísálí
O prázdninách provedl pan Václav Valenta výměnu starého a prošlapaného lina
v hospodě a přísálí za nové. Na toto téma se v zastupitelstvu rozpoutala vášnivá
diskuse, zda bylo správné nahradit staré lino novým nebo zde měla být položena
dlažba. Je pochopitelné, že co člověk, to názor a je to tak i správné. V tomto
případě se ale musí objektivně pohlížet na všechny aspekty s tím spojené. Dlažba
má bezesporu větší životnost než lino, nicméně lino zde použité je rovněž velice
kvalitní, určené pro vysokou zátěž. V běžné údržbě lino jasně vítězí a z hlediska
hlučnosti při běžném provozu, například při posunu židle po podlaze, se rovněž
musíme přiklonit na stranu lina. V neposlední řadě také musíme brát v úvahu
vlhkost, která se v tomto objektu nachází, což bylo patrné na stavu betonové
podlahy po odstranění původního lina. Z tohoto hlediska by pokládka dlažby byla
velmi špatnou a nešťastnou volbou, která by v nedaleké budoucnosti způsobila
velké potíže a nemalou finanční zátěž při likvidaci vzniklých škod. Vlastní názor
nikomu nebereme, ale po chladném zvážení všech pro a proti musíme i nadále
trvat na tom, že lino bylo v tomto případě tou správnou volbou.
Vyklizení maštale v hospodě
Jak jsme již avizovali v předchozím vydání zpravodaje, započaly v létě práce na
vyklizení a drobné přestavbě maštale v hospodě na sběrné místo elektroodpadu,
které dosud provozujeme v bývalé autobusové garáži. Celý vnitřní prostor je již
vyklizen, což provedli naši dva zaměstnanci. Dále bude následovat zhotovení
nové betonové podlahy, zvětšení vstupního otvoru a osazení vchodových dveří
v takové šíři, aby jimi prošel klecový kontejner na drobné elektrospotřebiče od
společnosti Asekol. Větší investice nebudou pro tyto účely zapotřebí.

Rekonstrukce klubovny a posilovny
V dnešních dnech právě probíhají stavební práce v budově bývalé autobusové
garáže. Dojde k vybudování sociálního zařízení na obou podlažích této budovy
a budou rekonstruovány přízemní místnosti. Dále proběhnou i terénní úpravy
před tímto objektem. Celou zakázku, na základě vyhraného výběrového řízení,
které pro nás zpracovala poradenská firma Corporin s.r.o., zhotovuje firma
Garantstav stavební Strakonice, s.r.o. Financování je zajištěno grantu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Termín dokončení celé stavby je plánovaný na
konec listopadu tohoto roku.
Vybavení posilovny
Koncem loňského roku jsme podali žádost o grant z Jihočeského kraje na pořízení
strojů do místní posilovny. Žádost ale nebyla schválena a tak zastupitelstvo obce
rozhodlo, že tato akce bude realizována v omezené míře, do výše
předpokládaného vlastního podílu, který bychom museli uhradit i v případě
získání dotace. Ve spolupráci s Petrem Klečkou jsme vybrali pro naše účely
nejvhodnější cvičební stroje a pomůcky. Ty jsou v tuto chvíli objednány a jejich
dodávka je očekávána každým dnem. Takže sportovci těšte se. Zároveň koncem
roku, až krajský úřad vypíše grantové programy na příští rok, opět požádáme
o dotaci na dovybavení posilovny dle původního záměru.
Mapa Mečichova a okolí
Slíbené mapy Mečichova a blízkého okolí do stojanu, pro jehož uchycení jsou
zabetonované patky u oplocení dětského hřiště, jsme se stále nedočkali, takže
nezbývá než čekat a doufat. Stojan tak i nadále bude odpočívat v hasičárně.
Alespoň se máme na co těšit
Připravované projekty
V současné době připravujeme dva významnější projekty, jejichž realizace se
přepokládá v průběhu příštího roku. Prvou z těchto akcí je oprava místní
komunikace od hřiště do Loužku. Zde již máme vypracován projekt a vyřízena
příslušná povolení. Zároveň jsme zaregistrovali žádost o dotaci
z fondu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a nyní čekáme na její schválení.
Paralelně s tím se připravuje výběrové řízení na dodavatele této zakázky. Druhou
akcí je rekonstrukce sociálního zařízení v místním pohostinství. V této věci byla
prozatím oslovena projekční kancelář, aby vypracovala různé varianty dispozic,
z nichž zastupitelstvo obce vybere tu nejvhodnější, dle které bude vypracován
projekt. Financování této akce je plánováno z Programu obnovy venkova JčK.

Skládka zeminy
V průběhu léta jsme nechali shrnout skládku zeminy, která se již pomalu
rozšiřovala na přilehlou louku. Musíme s politováním konstatovat, že je velice
znepokojující, co se zde stále objevuje, přestože obec pravidelně dvakrát ročně
zajišťuje svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového komunálního odpadu.
Upozorňujeme, že na tuto skládku lze vyvést pouze zeminu, případně drobnou
stavební suť neobsahující žádné nebezpečné materiály, a to vždy po předchozí
domluvě na obecním úřadu. O matracích, igelitech, pneumatikách a dalších
pokladech zde se vyskytujících se vůbec nebudeme rozepisovat. Nepatří sem ale
ani větve, pařezy, tráva, sláma a další odpad ze zahrádek. Ani obrovské kameny
zde nemají své místo.
Osvědčení o úspoře emisí, aneb jak zodpovědně třídíte odpad
Společnost EKO-KOM, a.s. nám zaslala výkaz o třídění odpadů v naší obci v roce
2013, z něhož vyplývá, že jsme v daném roce celkem odevzdali 4,362 tuny
vytříděného odpadu, čímž jsme dosáhli úspory emisí CO2 ekv. 9,686 tun a uspořili
223 650 MJ energie a navíc jako bonus do obecní kasičky získali 13.904,50 Kč.
Děkujeme všem, kteří se neřídí heslem po nás potopa a zodpovědně se zapojují
do třídění odpadů a přispívají tak ke zlepšení životního prostředí. Vždyť je to ten
nejcennější odkaz našim dětem, který jim můžeme dát.

A teď se již zaměříme na průřez celým volebním obdobím, jak jsme avizovali
v úvodním článku. Co se za poslední čtyři roky změnilo ve všech oblastech
chodu naší obce, od viditelných a hmatatelných věcí, jakými jsou například
stavby, přes nákup různé techniky a mobiliáře, až po, pro běžného občana
nepostřehnutelné, avšak neméně důležité věci, jakými jsou například
legislativní a administrativní změny na obecním úřadu.
Administrativa a legislativa obce
Vyhlášky, nařízení a celkově všechno papírování každého občana spíše otravuje, nebylo
ale jiného východiska a museli jsme skousnout i tento oříšek. Postupně proto byly vydány
tyto vyhlášky: o místním poplatku ze psů; o zákazu volného pobíhání psů
a hospodářských zvířat na veřejném prostranství; stanovující úhradu vodného a stočného
ve dvousložkové formě a tolik proklínaná, avšak nutná vyhláška o poplatku za komunální
odpad. Mnozí si můžete říct, že si v tom libujeme, není to pravda, otravuje nás to úplně
stejně, jako každého z vás, navíc s tím máme spoustu práce, ale bohužel je to nutné zlo,
které musíme respektovat. Dále bylo nutné vydat Jednací řád Zastupitelstva obce
Mečichov a nakonec i Spisový a skartační řád. Na ten navazovalo pořízení modulu
Spisová služba do informačního systému KEO-X, ve kterém se musí evidovat veškerá
příchozí a odchozí pošta. Do tohoto programu byl pořízen i nový modul účetnictví, který
ale zatím nebyl nasazen. Zakoupili jsme také licence k software společnosti Microsoft
(Windows 7, Office 2010), který na obci užíváme, abychom nebyli nařčeni z pirátství.
Velikou změnou zejména pro ty z vás, kteří uvažujete o stavbě rodinného domu,
případně rekreační chaty, bylo vydání Územního plánu Mečichov, jehož zpracování
zabralo téměř celé naše volební období. Zatím posledním „zbytečným“ lejstrem na
obecním úřadu, starým jen pár dní, jsou průkazy energetické náročnosti budov, které ze
zákona musíme mít vypracovány na některé budovy v našem vlastnictví (obecní úřad,
hospoda, bývalá škola).
Informování veřejnosti
Jelikož zastáváme názor, že by veřejnost měla být informována o dění v obci a v mnoha
případech nám to i ukládá zákon, bylo nutné pořídit nové prostorné úřední desky, které
jsme umístili na budovu obecního úřadu. Informace zde zveřejněné musí být rovněž
poskytnuty formou vzdáleného přístupu, tím je myšlena elektronická úřední deska,
což také bezezbytku dodržujeme, a to není žádná novinka, to již platí poměrně dlouhou
dobu. Spoustu informací se dozvíte na našich internetových stránkách a také, jak pevně
doufáme, v tomto zpravodaji, který vychází s železnou pravidelností každé čtvrtletí.
Sport a kultura
Turnaj v malé kopané se toto léto konal již po čtvrté a můžeme s radostí říct, že jeho
prestiž stále stoupá. Tradiční týmy se každý rok rádi vracejí a nové musíme z důvodu
nabytého časového harmonogramu turnaje odmítat. Více už by během jednoho dne
odehrát nešlo. Rovněž skalní rybáři se pravidelně objevují při závodech v rybolovu
konaných na Velkém Humíči a pochvalují si jeho atmosféru. Pro ty nejmenší zajišťujeme
ve spolupráci se svazem žen několikrát do roka různé zábavné programy, namátkou
můžeme jmenovat dětské dny, mikulášské nadílky, lampiónové průvody a další.

Podpora zaměstnanosti
Ve spolupráci s Úřadem práce ve Strakonicích pravidelně zřizujeme dvě pracovní
místa na pozice dělník na veřejně prospěšné práce. Tito zaměstnanci pak pro
obec zajišťují údržbu zeleně v obci a jejím okolí, kolem obecních rybníků, vyžínání
kolem stromků ve vysázených oplocenkách v obecních lesích a další pomocné
a úklidové práce dle aktuální potřeby obecního úřadu. Náklady na mzdové
prostředky nám v plné výši hradí úřad práce, který má na tento projekt zajištěno
financování z grantu Evropské unie.
Odpadové hospodářství
Spousta změn se udála i na poli odpadového hospodářství. O legislativních
změnách v podobě vyhlášek jsme již psali. Dále bylo nutné uzavřít smlouvu
s firmou Becker Bohemia, s.r.o., která do té doby vyvážela jen komunální odpad,
o zajištění vývozů tříděného odpadu v podobě plastu, skla a papíru, aby byly
zajištěny pravidelné vývozy těchto druhotných surovin a nedocházelo
k přeplňování kontejnerů a vrstvení odpadu v jejich okolí. Zároveň jsme si od této
firmy pronajali velkoobjemové kontejnery a zřídili druhé sběrné místo, abychom
tak zvýšili komfort v třídění odpadů pro občany. Další kontejnery jsme získali od
autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., se kterou jsme rovněž uzavřeli
Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Díky jednomu
podpisu a otisku razítka na uvedené smlouvě nám jen za loňský rok, na základě
výkazů, které nám bezplatně zpracovává a odesílá svozová firma, odeslala
společnost EKO-KOM na účet 13.904,50 Kč. Přičteme-li k tomu ještě příjmy za
předchozí období od počátku platnosti smlouvy, což bylo od čtvrtého čtvrtletí
roku 2010, které činily 35.606,- Kč a dalších 8.650,50 Kč za první pololetí
letošního roku, tak se dostaneme na souhrnnou částku 58.161,50 Kč a k tomu
navíc dva bezplatně získané kontejnery na plasty, to jsou za necelé čtyři roky
krásně vydělané peníze bez jediného hnutí prstem. Na pravidelné jarní
a podzimní vývozy nebezpečných a velkoobjemových komunálních odpadů jste si
již všichni zvykli a berete je za samozřejmost a my jsme za to rádi. Při těchto
akcích se navíc snažíme, zejména ve spolupráci s místními myslivci, likvidovat
různé černé skládky, které se čas od času v našem okolí stále objevují zejména
v podobě plastů z rozebraných automobilů. K tomu je škoda cokoliv dalšího psát.
Poslední velkou změnou týkající se odpadů bylo zřízení sběrného místa pro
elektroodpad. To vzniklo na základě uzavřených smluv se společnostmi
Elektrowin, a.s. a Asekol s.r.o. To je dle vašich referencí jedna z nejpřínosnějších
změn a sami s údivem sledujeme, kolik vysloužilých elektrospotřebičů se dá
během jediného roku nastřádat v takové vísce, jakou Mečichov je. Odvoz těchto
spotřebičů je navíc dle uzavřených smluv zpoplatněn a pro obec je to další zdroj
nezanedbatelných příjmů.

Co se všechno vybudovalo:
Budova bývalé autobusové garáže
Největší proměnu prodělala budova bývalé autobusové garáže a ubytovny řidiče.
Ta nejenže povyrostla a omládla, ale nabyla i nového významu. Celá
rekonstrukce byla rozdělena do několika etap, podle aktuálních možností čerpání
různých dotačních titulů. Jako první bylo nutné opravit střechu, která byla
poničena orkánem Kyrill již v roce 2007. V této etapě došlo zároveň k vybudování
prvého patra původně přízemní budovy. Následovala výměna plastových oken
a vchodových dveří a zhotovení fasády. Poté se kompletně vybudovalo podkroví
(podlahy, zdi, sádrokartony, zateplení, elektroinstalace, topení, příprava pro
vodu a odpad), kde vznikly dvě velké místnosti, každá o délce cca 12 metrů. Pro
přístup do prvého patra bylo instalováno venkovní kovové schodiště. Pracovalo
se i na samotné garáži. Zde byl nahozen strop, udělána elektroinstalace, nová
betonová podlaha a samozřejmě instalována nová sekční garážová vrata.
V současné době probíhá v tomto objektu finální etapa rekonstrukce, která
spočívá ve vybudování sociálního zařízení v prvém patře i v přízemí, dále budou
opraveny podlahy, stropy a zdi v přízemních místnostech a instalovány
přímotopy. Dojde i k terénním úpravám před budovou, kde bude vybudován
chodníček a osázena okrasná zeleň. V konečné podobě bude mít budova
následující využití. Menší místnost v přízemí bude sloužit jako sklad
masopustních masek. Místnost bude vytápěna, tak doufáme, že již nebude
docházet k devastaci masek vlivem různých plísní. Větší přízemní místnost je
koncipována jako klubovna a může být využívána všemi spolky působících v obci
při schůzích a různých setkání. Bude zde vybudováno kompletní sociální zařízení
a malý kuchyňský kout, takže může rovněž sloužit pro nouzové ubytování při
různých krizových situacích (požár, povodeň,…), což nám bylo doporučeno
vedením Hasičského záchranného sboru při nedávné kontrole připravenosti na
krizové řízení. Prvé patro budovy bude sloužit sportu. V pravé místnosti je již
v současnosti vybudována posilovna z části zařízena přímo místní mládeží
a z části obecním úřadem. V levé místnosti plánujeme instalovat pingpongový
stůl. Rozšíření vybavení posilovny je plánováno na příští rok, jelikož na jeho
pořízení máme přislíbeno financování z grantu Jihočeského kraje. Garáž slouží
jako sklad všeho možného. Jsou zde kádě na výlovy, traktůrek a sekačka na trávu
a zatím i sběrné místo elektroodpadu. To ale plánujeme přesunout do maštale
v hospodě, která se k tomu účelu stavebně upravuje a poté bude do garáže
umístěn i hasičský výsuvný žebřík.
Požární zbrojnice
Ani požární zbrojnice nezůstala v opomnění a dočkala se ve všech směrech

omlazujícího faceliftu. Vyměněna byla všechna okna a vchodové dveře
a namontována sekční garážová vrata s elektrickým pohonem. Došlo i na
drobnou změnu vnitřních dispozic v podobě zazdění jedněch dveří a vybourání
příčky mezi dvěma kumbály, z nichž každý měl plochu zhruba kolem 1 m2. Tím
vznikl jeden prostor o dvojnásobné skladovací ploše, ve kterém již lze uskladnit
různou hasičskou techniku. Šedý břízolit byl natřen kvalitní fasádní barvou
okrového odstínu a popraskanou lepenku na rovné střeše, kterou na mnoha
místech do budovy zatékalo, nahradila svařovaná plastová fólie se zárukou
životnosti šedesát let. Zároveň byly vyměněny již proděravělé okapy a svody.
Posledním zásahem na této budově byla montáž uzamykatelných vrátek ke
stojanu na sušení hadic.
Kaplička
Pracovalo se i na naší největší památce, čímž je kaple p. Marie a sv. Vojtěcha. Zde
došlo k opravě oprýskané fasády, která byla poté celá natřena fasádní barvou.
Zároveň s fasádou byly natřeny i okna, dveře, okapy a svody. Při rozšiřování
veřejného osvětlení, které bylo realizováno koncem minulého roku, došlo
zároveň k nasvícení čelní strany kaple a křížku stojícího před ní. Vzrostlé kaštany
před kaplí se musely poroučet k zemi, protože byly ve velmi špatném stavu
a hrozilo jejich rozlomení, jak jsme se mohli dočíst ve znaleckém posudku, který
nám na tyto stromy vypracoval soudní znalec. Dva nové kaštany jsou již
objednány a budou zde vysazeny pravděpodobně během tohoto podzimu.
Hospoda
V hospodě byly dány nové betonové tašky na střechu nad kotelnou a položena
nová krytina na rovnou střechu nad kuchyňkou a chodbou před záchody
stejného typu, jaká byla použita na požární zbrojnici. Zároveň byl snížen
a opraven komín z kotelny. Ostatní střechy tohoto celého areálu již byly
rekonstruovány v minulosti. Dále byla osazena nová kovová vrata do dvora
hospody. Další prací na zvelebení místního pohostinství byla v nedávné době
pokládka nového lina v lokále a přísálí, ale o tom jsme zde již psali.
Požární nádrž
V roce 2011 jsme využili dotaci z grantového programu Jihočeského kraje
„Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích“
a zrekonstruovali Maštici, která byla do té doby značně poznamenána zubem
času. Spáry v kamenné zdi lemující celou nádrž byly na mnoha místech vypadané,
svrchní betonový sokl vlivem povětrnostních podmínek rozpelešen, dno bylo
zaneseno bahnem a stěna podél silnice se bortila dovnitř rybníčka. To vše se
podařilo opravit a ještě jsme vyhráli boj nad okřehkem menším (žabincem), který
dlouhá léta pokrýval hladinu celé nádrže a barvil ji tím na zeleno.

Veřejné osvětlení
Rekonstrukce veřejného osvětlení byla rozdělena na dvě etapy a obě byly financovány
z grantových programů Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Prvá se týkala
pouze výměny stávajících koncových lamp za nová a uskutečnila se v roce 2012. Zároveň
s ní se naplno rozběhla i druhá etapa, která řešila rozšíření sítě veřejného osvětlení do
nově obydlených míst na okrajích naší obce, ale i uprostřed návsi, kde osvětlení doposud
nebylo vyřešeno. Vzhledem k charakteru a rozsahu prací vyžadovala tato akce poněkud
delší přípravu. Zejména bylo zapotřebí vypracovat projektovou dokumentaci a vyřídit
stavební povolení, což vzhledem k velkému množství pozemků s různými vlastníky,
kterých se tato stavba dotýkala, bylo časově náročné. Rovněž zpracování žádosti o dotaci
ze SZIF nebylo jednoduché a zabralo spoustu času. Vlastní realizace tohoto projektu se
uskutečnila na přelomu loňského a letošního roku, vyúčtování dotace stále probíhá
a přepokládáme, že bude ve spolupráci s MAS SOB a SZIF uzavřeno do konce tohoto roku.
Místní komunikace
V jedenáctém roce se dělal nový asfaltový povrch na místní komunikaci směrem na
Čečelovice. Příprava této akce již započala v minulém volebním období. Dále byl položen
nový asfalt na cesty kolem Velkého Humíče a u Lejštice a v současné době vrcholí
přípravy na opravu cesty do Loužku. Rovněž jsme průběžně prováděli opravy výtluků a
propadlých překopů, případně kanalizačních vpustí. Nového povrchu se také dočkala
silnice III. třídy v úseku od naší obce směrem na komušínské rozcestí k hranici Jihočeského
a Plzeňského kraje. Ta je v majetku Jihočeského kraje, který celou tuto akci rovněž financoval.
Sportovní hřiště a dětské hřiště
Před prvým ročníkem turnaje v malé kopané, který se konal v červnu 2011, jsme pořídili
sítě na fotbalové branky a ochranou síť za branku u silnice. Později byla dokoupena
tenisová síť. Hřiště bylo dále dovybaveno stavební buňkou, sloužící jako skládek všeho
možného, přívěsem, využívaným jako pódium při zábavách a postaveny zde byly
splachovací záchody. Na dětském hřišti na návsi přibyly nové herní prvky, zejména dětmi
požadovaná houpačka a došlo k jeho oplocení, aby neutíkaly děti ven a pejsci dovnitř.
Prostě aby se ta zvířátka nemíchala ☺.
Hospodaření v lesích
V obecních lesích Na městských a v Chabové jsme, na doporučení našeho lesního
hospodáře, nechali vytěžit staré stromy. Mýtiny zde vzniklé byly vyklizeny, místní myslivci
postavili oplocenky a byly zde vysázeny nové stromky. V prvé fázi šlo o duby dotované
Jihočeským krajem, následující rok jsme již holá místa prosazovali jehličnany.
V oplocenkách se provádí pravidelné vyžínání trávy a ostružiní, aby se mladé stromky
nezadusily a mohly v poklidu růst pro další generace.
Ostatní drobnosti a nákupy
Drobné opravy zasáhly i budovu obecního úřadu. Byly zde natřeny okna a vchodové
dveře a vyměněny dva venkovní parapety. Do velké zasedací místnosti byly pořízeny
nové stoly. Do majetku obce jsme také pořídili elektrocentrálu, čerpadlo na vodu, nový
traktůrek na sečení stále se rozšiřujících zatravněných ploch a párty sety ke stanům na
hřiště.

To vše asi stálo spoustu peněz a obecní kasa bezesporu krvácela. Takže jak to
tedy s těmi financemi doopravdy je?
Na samém začátku, mějme na mysli stav k 31.10.2010, měl obecní úřad zřízen
běžný účet u Komerční banky, dále krátkodobý termínovaný vklad u Poštovní
spořitelny a dva podnikatelské úvěry, prvý na výstavbu dvou obecních bytů nad
obecním úřadem a druhý na rekonstrukci bývalé školy a výstavbu pěti obecních
bytů. V číslech to dle výpisů vypadalo přesně takto:
běžný účet u KB
krátkodobý termínovaný vklad u PS
na I. úvěru zbývalo doplatit
na II. úvěru zbývalo doplatit

282.011,62 Kč
65.667,76 Kč
247.093,30 Kč
2.522.106,00 Kč

V současnosti dle aktuálních výpisů je situace následující. Běžný účet u Komerční
banky stále využíváme, navíc jsme dle platné legislativy museli nově zřídit běžný
účet u České národní banky, přes
který musí proudit finance ze
všech dotací mimo granty
poskytované Jihočeským krajem.
Dále jsme založili účet u ČP Invest,
kam jsme přesunuli všechny
peníze
získané
prodejem
plynovodních přípojek společnosti
E.ON Distribuce, a.s. Abychom
byli přesní, tak z tohoto prodeje
jsme získali 2.254.600,- Kč a na
účet ČP invest jsme vložili
2.300.000,- Kč. Jak vidíte, tak z těchto peněz jsme neutratili ani korunu, jak se
svého času neslo obcí. Krátkodobý termínovaný vklad u Poštovní spořitelny jsme
vzhledem k jeho značně nevýhodnému úročení zrušili a peníze převedli na běžný
účet do KB a nakonec jsme v roce 2012 předčasně doplatili prvý úvěr. Realita je
proto v dnešních dnech (k 31.8.2014) takováto:
běžný účet u KB
běžný účet u ČNB
ČP invest
na I. úvěru zbývá doplatit
na II. úvěru zbývá doplatit

1.270.404,14 Kč
226.606,64 Kč
2.339.933,75 Kč
0 Kč
1.606.706,00 Kč

Výročí spoluobčanů
04.10.
15.10.
15.10.
10.11.
27.11.
08.12.

Růžena Fiňková (č.p. 25) 87 let
Růžena Krejčová (č.p. 70) 90 let
Jitka Kuchtová (č.p. 38) 50 let
Jaroslav Klečka (č.p. 103) 70 let
Stanislav Sedláček (č.p. 92) 60 let
Eva Kostohryzová (č.p. 39) 55 let

Opustili nás
Dne 7.8.2014 nás navždy opustil pan Miloslav Kořán (č.p. 91) ve věku 77 let.
Narození nových občánků
28.06. Ondřej Kadaně (č.p. 43)
Kulturní, společenské a ostatní akce v období říjen až prosinec 2014
01.11. posvícenská zábava – hraje Experiment
05.12. čerti
06.12. mikulášská besídka
21.12. zpívání koled v kapli
31.12. silvestrovský ohňostroj
Důležité termíny
10. – 11.10. volby do obecních zastupitelstev
11.10. vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu
22.12. prodej vánočních kaprů
Tak a to je vše. Teď už je řada na vás. Druhý říjnový víkend máte všichni starší osmnácti
let jedinečnou možnost svobodně a demokraticky rozhodnout, kdo v následujících
čtyřech letech ponese zodpovědnost za chod a rozvoj naší obce. Že demokratické volby
nebyly vždy samozřejmostí, nemusíme zejména těm dříve narozeným zdůrazňovat
a nenalhávejme si, že to byly lepší časy. Využijte proto svého práva, udělejte si chvilku
času a přijďte 10., případně 11. října k volbám. Ještě bychom chtěli apelovat na všechny
lidi, aby nepodlehli lžím, pomluvám a různě účelově pokrouceným polopravdám, které se
čas od času šíří obcí a řídili se pouze svým rozumem. Je přeci velice snadné rozhlédnout
se po svém okolí a udělat si na věc vlastní názor. Naštěstí už je dávno pryč doba, kdy jsme
si museli myslet to, co nám Rudé právo napsalo.
A na úplný závěr ještě malý dovětek: Žádnou údajnou technopárty, která se prý konala
předposlední prázdninový víkend někde poblíž Mečichova, ale nikdo vlastně ani neví,
jestli vůbec byla, jsme NEPOVOLOVALI a ani bychom NIKDY NEPOVOLILI. Takže další blud,
ale ony vlastně budou volby, takže se možná ještě nějaké zaručené zprávy o našich
černých duších dozvíte. Přejeme Vám krásný a pohodový podzim.
Zastupitelstvo obce Mečichov

