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Vážení spoluobčané,
právě započatý podzim definitivně vystřídal tropické počasí, které panovalo po
většinu prázdninových dní a my všichni se pozvolna otřepáváme z následků
spalujících slunečních paprsků a všudypřítomného sucha, doprovázeného
častými požáry zejména obilných polí, ale i lesních porostů. Můžeme hovořit
téměř o zázraku, že se našemu katastru během dlouhého období sucha, kdy
z oblohy nespadla ani jediná kapka vody, plameny vyhnuly, když skoro denně
olizovaly vegetaci napříč republikou a i v poměrně blízkém okolí naší vísky, což by
nám sousedé z Čečelovic nebo Záboří jistě potvrdili. Tak či tak se příroda bude
z této dehydratace vzpamatovávat ještě nějaký čas a mnoho dřevin v důsledku
nedostatku vláhy ani nepřečká zimu. Rovněž zemědělci budou o dlouhých
zimních večerech sčítat ztráty, které jim vrtochy počasí způsobily. Tyto starosti

se ale vůbec netýkaly naší nejmladší generace. Pro dětičky, jak školáky, tak
i předškoláky, to byly bezesporu nejkrásnější prázdniny za několik posledních let,
které mohly strávit u rybníka nebo bazénu při teplotách téměř každodenně
přesahujících magickou třicítku. Což bylo v ostrém kontrastu s loňskými
prázdninami, kdy naopak tropická noc nebyla téměř žádná a bez teplé mikiny se
neobešlo žádné večerní posezení. Se svými zážitky z nedávno skončených letních
prázdnin se již děti dozajista stihly podělit se svými spolužáky. Pojďme se proto
i my poohlédnou zpátky do léta a připomenout si, co že se to vlastně všechno
minulé čtvrtletí událo. A že toho bylo opravdu požehnaně.
Hasičská soutěž v Třebohosticích
Poslední jarní sobotu, alespoň jak kalendář hlásal, se v Třebohosticích konaly
oslavy 90. výročí založení jejich Sboru dobrovolných hasičů a s nimi spojená
soutěž v požárním sportu, které se zúčastnilo celkem 17 týmů. Z toho 5 družstev
dětí, 3 družstva žen a 9 družstev mužů. Počasí bylo po celý tento den velmi
nevlídné a uplakané a vůbec nesymbolizovalo příchod léta. Již při úvodních
projevech pozvaných hostí začal všechny zúčastněné zmáčet déšť, který se
v nepravidelných intervalech opakoval až do pozdních odpoledních hodin, kdy
tato akce vrcholila. Pro Mečichov by se ale dalo říct, že pršelo štěstí, protože naši
hasiči slavili veliký úspěch. Oba naše týmy předvedly jednoznačně bezchybný
výkon, po kterém brala děvčata s naprostým přehledem zlato a chlapci výborný
bronz, kdy za druhými Lažánkami zaostali o pouhých šest setin sekundy a na
první Radomyšl ztráceli vteřinu a sedm setin. Šampaňské z poháru tudíž
ochutnalo všech čtrnáct našich soutěžících. V tomto světle se ale jako naprosto
ostudná a neomluvitelná jevila účast mečichovských hasičů ve vycházkových
uniformách. Tento úděl připadl na pouhé dva členy našeho sboru, ostatních 22
uniforem, nepočítáme-li sedm uniforem členů, kteří soutěžili, zůstalo viset ve
skříních, protože jejich nositelé nepovažovali za nutné reprezentovat obec
a podpořit naše soutěžní družstva. Doubravice nám budiž v tomto směru
příkladem, kdy členové jejich sboru berou účast na těchto akcích
za samozřejmost, ne-li dokonce za povinnost.
Turnaj v malé kopané
O sobotním ránu, 27. června, se na místním hřišti sešli všichni vyznavači kulatého
nesmyslu a zeleného trávníku, aby se utkali o titul šampióna v pátém ročníku
Turnaje v malé kopané. Registrováno bylo opět osm týmů, jak jsme si za poslední
léta zvykli, ale hodinu před zahájením se jedno družstvo „naprosto sportovně“

omluvilo, čímž lehce zamotalo hlavy pořadatelům, kteří byli nuceni operativně
předělat celý systém hry z tradičních dvou skupin a poté postupového pavouka,
na systém každý s každým. Začátek turnaje byl stanoven na devátou hodinu
ranní, takže po akademické čtvrthodince vše naplno vypuklo druhou
akademickou čtvrthodinkou. V tomto čase ale již dorazili i všichni hráči z obou
místních týmů a o půl desáté, po krátkém přivítání a seznámení s pravidly,
se uskutečnil první výkop v podání týmů Vačice a 1. FK Šmuk. Turnaj rovněž
navštívila a se soutěžícími se přivítala členka Rady Jihočeského kraje paní
ing. Hana Tůmová, Ph.D., pod jejíž záštitou se turnaj v posledních třech letech
koná. Nezapomněla ani na nějaké ty dárečky pro všechny soutěžící, za což jí patří
velké díky. Téměř po celý den zamračená obloha se čas od času rozplakala,
chvílemi i pořádně rozeřvala, a lehce znepříjemnila jak samotným hráčům, tak
i divákům pobyt na hřišti. Nikoho z přítomných to však neodradilo a všechny
zápasy se odehrály v plánovaném čase. V jednu chvíli se nám dokonce ukázalo
i sluníčko. Po skončení turnaje a vyhlášení výsledků, což bylo kolem sedmnácté
hodiny, pokračovala volná zábava s příjemnou reprodukovanou muzikou až do
pozdních hodin, kdy nám příroda nabídla působivou světelnou show v podobě
blesky rozzářené noční oblohy. Samotný turnaj žádné překvapení nepřinesl
a stupně vítězů si zaslouženě rozdělili tři jasní favorité. Více než samotných
výsledků si ale ceníme účasti všech, fotbalistů i diváků, kteří dali přednost sportu
a setkání s přáteli před pohodlným gaučingem u televize.

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

Tým
Mnichov
1. FK Šmuk
Vačice
Klínovice
Zadní Zborovice
Young Boys Mečichov
Old Boys Mečichov

Body
16
13
13
7
5
5
0

Při rovnosti bodů se nejprve přihlíželo na vzájemný zápas a poté na celkové skóre
v turnaji. Proto tým 1. FK Šmuk skončil na druhém místě před třetími Vačicemi se
shodnými třinácti body (vzájemný zápas 2:1) a Zadní Zborovice před našimi
mladými hochy s pěti body (vzájemný zápas 1:1, celkové skóre: Zadní Zborovice
12:17, Young Boys Mečichov 8:18). Teď mají naši fotbalisté ještě rovných devět
měsíců na přípravu a pilování formy, aby se v šestém ročníku turnaje, který se
s největší pravděpodobností bude konat 25. června 2016, zrodil famózní úspěch
v podobě finálového zápasu týmů Old Boys Mečichov & Young Boys Mečichov.
Hasičská soutěž v Bratronicích
O státním svátku Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v Bratronicích
konaly oslavy 110. výročí založení jejich hasičského sboru. V tropickém odpoledni
přivítal tamní sbor celkem šestnáct družstev, z toho 9 mužských, 3 družstva žen
a 4 týmy dětí. Nejprve se na cvičišti předvedli ti nejmenší požárníci, čemuž
přihlíželo i několik členů našeho nově založeného dětského družstva, aby
okoukali techniku celého útoku a příští rok se mohli zapojit do bojů cenné
trofeje. Poté nastoupila děvčata v pořadí Čečelovice, Mečichov, Doubravice.
Naše holky protentokrát přenechaly zlato Doubravačkám, z části i ze solidarity,
protože členky jejich týmu měly slíbenou v případě úspěchu od jejich velitele
cestu kolem světa. Tak uvidíme, jak se s tím Lubošek popere. Pod rozpáleným
sluncem nás o nějakou tu vteřinku porazily i Čečelovice, a tak z toho byl nakonec
krásný bronz a pohár je doma. Zejména pro naši novou členku, Zuzku Plechatou,
to byl skvělý start v tomto hvězdném týmu a nemohl proto chybět její křest
v hasičské kádi. Naši chlapci startovali jako čtvrtí z devíti a časem 25,46 vteřin
nenechali nikoho na pochybách, kdo že to do Bratronic přijel nejlépe připraven.
Zaskočeni zůstali i borci z Lažánek s časem 25,72 vteřin, před kterými jsme
o minulé soutěži v Třebohosticích museli smeknout naopak my. Žádné
z ostatních družstev hranici 26 vteřin nepokořilo a proto Mečichov v kategorii
mužů vyzdvihl zase po několika letech nad hlavy zlatý pohár. Je proto

pochopitelné, že vítězné ovace nebraly konce a samozřejmě se oba týmy
nezapomněly podělit o tento historický úspěch i s místními občany tradičním
kolečkem slávy na naší návsi. Takže po dvou společných vystoupeních v tomto
roce, v Třebohosticích a Bratronicích, srovnali naši chlapci a děvčata skóre
s jedním třetím místem a jedním vítězstvím. Pro nadcházející soutěž v Mečichově
to byla skvělá výzva pro oba týmy. Velikou pochvalu si protentokrát zasloužili
i ostatní členové SDH Mečichov, kteří se oslav zúčastnili ve vycházkových
uniformách a podpořili tak naše soutěžní družstva. Oproti účasti v Třebohosticích
zde došlo ke třísetprocentnímu nárůstu našich „kravaťáků“ na úctyhodných šest
kusů. Ještě pár let a bude nás možná i deset.
Hasičská soutěž v Mečichově
Bezesporu nejvýznamnější akce tohoto roku se konala v sobotu 11. července
a byly jím oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Mečichov.
V tento den se mělo ukázat, nakolik vedení obce a hasičů nepodcenilo
organizační přípravu oslav a soutěžící svou fyzickou připravenost pro požární
útok. Vše vypuklo čtvrt hodiny po poledni na místní návsi, kde nastoupila
a velitelce našeho sboru nahlásila svou účast ta soutěžní družstva, která
neodmítla
pozvání
našeho
sboru
účastnit
se
této
slavnosti.

Po úvodním slově starosty obce a krátkých projevech pana ing. Josefa Kalbáče,
bývalého senátora, a pana Václava Brušáka, člena Okresního sdružení hasičů

Strakonice, bylo přistoupeno k uctění památky padlých ve světových válkách
a položení věnce k pomníku na návsi. Slavnostní ceremoniál hudebně
doprovodila kapela Nektarka, což mnozí návštěvníci velice chválili. Po zahrání
státní hymny, čímž byla celá pietní akce ukončena, odvedl velitel družstva
všechny soutěžící na cvičiště, kde po krátkém vystoupení mažoretek ze souboru
Precioso Sokol Blatná, začala probíhat soutěž v požárním sportu. Tu odstartovalo
šest dětských týmů, následovaly je čtyři sbory děvčat a závěr patřil nejpočetnější
kategorii, kterou pochopitelně bylo osm družstev mužů. Mezi dětmi zatím naše
obec zastoupení neměla, fandili jsme proto bez rozdílu všem. Jiné to bylo ve
zbývajících dvou kategoriích. Jako první šla s kůží na trh naše děvčata. Ta za
mohutného povzbuzování moderátorky celého sportovního odpoledne ze sebe
vydala maximum a úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Po odcvičení
ostatních dívčích týmů bylo nadmíru jasné, že zlato zůstává v Mečichově
a v kolonce statistiky pro rok 2015 budou Mečichačky navždy zapsány jako
královny požárního sportu. Holky tak chlapcům hodily do ringu pomyslnou bílou
rukavici a na odpověď nemusely čekat dlouho. Náš tým hochů nastoupil do akce
vzápětí po odcvičení všech děvčat. Start měli famózní a po bleskovém spojení
savic vyrazila voda z mašiny vstříc cílovým terčům. Drobný zádrhel na
rozdělovači však i těm nejhbitějším kapičkám hasící tekutiny zamezil pokořit
cílovou metu a časomíra běžela stále dál. Až odmávnutí rozhodčího ukončilo
trápení našich chlapců a na výsledkové listině se objevil nápis NP (neplatný
pokus). Musíme se ale kluků zastat, protože kvůli probíhajícím žním nastoupili do
soutěže v pozměněné sestavě bez jediného tréninku. Na prémii za vítězství,
slíbenou obecním úřadem, tudíž nedosáhli, je ale na zemědělském družstvu, zda
v rámci kompenzací za způsobené ztráty (pohárové i duševní) nepřevezme tento
závazek a prémii přeci jenom neudělí ☺ Celkově se soutěžící v jednotlivých
kategoriích umístili takto: Děti: 1. Záboří, 2. Třebohostice A, 3. Zadní Zborovice A,
4. Zadní Zborovice B, 5. Bělčice, 6. Třebohostice B; Ženy: 1. Mečichov, 2.
Doubravice, 3. Čečelovice, 4. Záboří; Muži: 1. Záboří, 2. Zadní Zborovice, 3.
Třebohostice, 4. Doubravice, 5. Čečelovice, 6. Lažánky, 7. Bratronice a 8.
Mečichov. Po vyhlášení výsledků a korunování vítězů, čehož se ujal starosta SDH
společně s velitelkou, a závěrečném poděkování starosty SDH všem
zúčastněným, pokračovala přímo na cvičišti volná zábava s diskotékou do
pozdních nočních hodin. Krásné letní počasí bylo třešničkou na dortu těchto, teď
už můžeme říct povedených, oslav. Jó a část dámského oděvu s leopardím
vzorem, která byla nalezena na improvizovaném pódiu, je k vyzvednutí
v kanceláři firmy Vebor, s.r.o. Na závěr tohoto příspěvku bychom chtěli
poděkovat všem členům i nečlenům SDH, kteří při zajištění této poměrně
rozsáhlé akce přiložili ruku k dílu a s potěšením musíme konstatovat, že vás

nebylo málo. Poděkování rovněž patří hejtmanovi Jihočeského kraje, panu
Mgr. Jiřímu Zimolovi, za finanční dar na pořízení soutěžních pohárů a medailí.
Koncert skupiny Kabát Revival Plzeň
Na přelomu července a srpna se na místním hřišti rozezvučela rocková hudba
v podání skupiny Kabát Revival Plzeň. Každoroční vystoupení souboru Marka
Vondrysky si nenechala ujít zhruba dvě stovky návštěvníků, kteří si v teplé letní
noci pod širým nebem bez mráčku vyslechli známé skladby legendární kapely.
Tento rok byl navíc večerní program obohacen o vyžití v zimních sportech,
zejména bobování z vrcholku ledovce, jenž v tomto letním večeru na hřišti
vyrostl a tím překvapil nejednoho návštěvníka. Ty pak doma jen stěží
vysvětlovali, že se o minulé noci v Mečichově koulovali.
Rally Agropa
Zhruba dvacet pět let od zrušení Státní tajné bezpečnosti a tím pádem i po
ukončení činnosti jejich agentů, rezidentů, důvěrníků a bůhví jakých ještě dalších
dobytků se konal další ročník závodu EPLcond Rally Agropa, tentokráte již třicátý
šestý a nutno dodat, že za aktivní podpory, případně tichého souhlasu, naprosté
většiny obyvatel Mečichova. Vlastní závod se uskutečnil druhou srpnovou sobotu
a ani letos nechyběla atraktivní rychlostní zkouška Čečelovice – Čečelovice
s průjezdem přes naši náves. Díky perfektnímu organizačnímu zajištění jak ze
strany pořadatele, tak i ze strany traťových komisařů, kterými byli z velké části
i místní hasiči, proběhl celý závod naprosto hladce bez jediného incidentu. Pod
žhnoucím sluncem se divákům předvedlo přibližně 120 posádek ve třech různých
kategoriích, Rallysprint série, Mistrovství ČR v rally historických automobilů
a Česká trophy v rally pravidelnosti historických automobilů. Místní požárníci
nezapomněli ani na mlsné jazýčky a hladové žaludky přihlížejících diváků a na
návsi zřídili stánek s občerstvením, kde bylo možné zakoupit točené pivo,
malinovku nebo kofolu a k zakousnutí byla k dispozici pikantní klobása nebo
párek v rohlíku. I díky tomuto servisu bývá mečichovská náves pravidelně
vyhlašována jako nejatraktivnější divácké místo celé této rally, kam se
návštěvníci s oblibou každoročně vracejí. Tradiční fotbalový zápas pořadatelů
závodu proti místním sportovcům, který se každoročně koná ve večerních
hodinách po skončení rally, měl rovněž tradičního vítěze a Mečichov tak opět
prodloužil šňůru vyhraných zápasů. Soupeři však nemůžeme odepřít zapálení do
hry a víru ve vítězství. Tak snad jim to někdy v budoucnosti vyjde a pomyslnou
vítěznou trofej vyzvednou nad své hlavy. V tomto století to ale určitě nebude,
protože jim zbývá pouhých osmdesát pět pokusů ☺

Výlet do Hoslovic
V polovině srpna jsme opět osedlali svá jednostopá, vlastní krví a potem
poháněná, vozidla a vyrazili směrem k Pošumaví. Cílem výletu byla tentokrát
rozhledna v Hoslovicích a dále skanzen Mlýn Hoslovice, kde v tento den Muzeum
středního Pootaví Strakonice pořádalo dožínky. K vidění zde bylo funkční mlýnské
kolo, různá dobová řemesla a dřevěná čtyřcecíkatá koza, asi následky Černobylu.
Byla zde i živá a ta byla naštěstí naprosto normální. Návštěvníci mohli ochutnat
i čerstvý chléb, avšak nikoli upečený v místní peci, jak je zde jinak zvykem, ale
dodaný ze sušické pekárny, protože v té době stále přetrvávající sucho
neumožnilo v této dřevěné památce s doškovou střechou rozdělávat oheň. Po
návratu domů nám na tachometrech přibylo zhruba 68 kilometrů. Tohoto výletu
se zúčastnilo celkem sedmnáct a půl závodníka, i když ne všichni zvolili stejnou
konfiguraci trasy. Ten poloviční člen výpravy byl ve skutečnosti také celý, ale
nešlapal, jen se spokojeně vezl, takže započítáváme jen půlku. Příští výlet, jehož
termín bude včas inzerován, nebude směřovat k Šumavským kopcům, ale
opačným směrem, konkrétně na Třemšín. Takže „pro změnu“ zase na kopec
a rozhlednu na jeho vrcholu. A proto namažte řetězy, nakupte proteinové tyčinky
a hurá s námi na výlet, vypotit nějaké to kilčo z vlastních tukových zásob.
Rybářské závody
Na samotném konci letních prázdnin se na rybníku Velký Humíč konaly rybářské
závody. Po kratičkém ochlazení v předchozích dnech a pár dešťových kapkách,
které se v té době snesly k zemi, se k nám tuto poslední srpnovou sobotu opět
vrátilo tropické letní počasí s třicetistupňovými vedry. Takže se rybáři na hrázi
netřásli zimou, ale naopak potili pod rozpáleným sluncem. Naštěstí občerstvení
nebylo daleko a tak se všichni zúčastnění měli možnost zchladit douškem točené
malinovky, případně zlatavým mokem. Rovněž energii potřebnou k boji
s podvodními šupinatými obyvateli Velkého Humíče mohli rybáři, ale i přihlížející
diváci, načerpat z opečené klobásy podávané na místním hřišti. Zázemí bylo tudíž
perfektní a jedinou velkou neznámou byla ochota či nepozornost rybiček nechat
se lidským predátorem ulovit, změřit, případně vyfotit a poté pustit zpět na
svobodu. Tento rok se do závodů přihlásilo celkem 34 soutěžících, z toho 13
v kategorii dětí do patnácti let a 21 dospělých a od samého začátku si všichni
pochvalovali vysokou aktivitu ryb a jejich časté záběry. Hlavní rozhodčí měla co
dělat, aby stíhala všechny úlovky měřit a zapisovat. Vždyť vítěz, kterým se stal
pan Pavel Kutička, nachytal v součtu úctyhodných 977 cm, druhý Jaroslav Vlček o
dva metry a jeden centimetr méně a třetí Václav Hraběta ještě o dalších 6 cm

méně. I dětem se dařilo a vítězka této kategorie, Aneta Šilhanová, nachytala
celkem 304 cm. Druhý Jan Kubaň 248 cm. Ten si zároveň odnesl cenu za největší
úlovek, kterým byl šedesáti osmi centimetrový amur. Stupně vítězů ještě doplnil
Tomáš Poskočil se 126 cm.
Dětský den
Neprodleně po skončení rybářských závodů navázal program tohoto posledního
prázdninového víkendu dětským dnem, který pravidelně zajišťuje místní Svaz
žen. Děvčata si pro dětičky připravila osm různých her a ty si tak mohly vyzkoušet
třeba výrobu papírových náramků nebo malování sádrových kočiček, případně si
zasoutěžit při skákání v pytli nebo házení kroužků na terč. V parném odpoledni
bylo pochopitelně zajištěno občerstvení vychlazenou malinovkou.
Mečichovská pouť
Druhou neděli v září jsme v Mečichově drželi pouť. Kolotočáři i letos dali
přednost lukrativnější lokalitě a tak se děti opět musely obejít bez atrakcí, které
se v předchozích letech v době poutě na návsi nebo na hřišti vyskytovaly.
Zkoušeli jsme kontaktovat i jiné provozovatele, leč marně. Kdo se tedy chtěl
zatočit na kolotoči nebo centrifuze a vystřelit růži své milé, musel navštívit
v polovině srpna blatenskou nebo horažďovickou pouť, případně ještě tento
víkend Václavskou pouť ve Strakonicích. Pouťová zábava se konala v pátek
11. září na místním hřišti a zahrála na ní pro nás doposud neznámá plzeňská
kapela Agnes rock a nutno dodat, že svým výkonem mile překvapila. Všichni
návštěvníci, kterých byla přibližně stovka, si v lehce zchladlém, leč stále ještě
příjemném, počasí babího léta užili příjemný večer i noc a výkon muzikantů
vesměs hodnotili kladně.
Rekonstrukce WC v hospodě
Během léta se v místní hospůdce intenzivně pracovalo na rekonstrukci toalet.
Tento projekt byl z části financován z grantu Jihočeského kraje Programu obnovy
venkova. Celá akce byla naplánována a zastupitelstvem obce schválena již
v loňském roce, kdy byla vypracována projektová dokumentace a vyřízeno
stavební povolení. Začátkem tohoto roku proběhlo otevřené výběrové řízení,
kterého se zúčastnilo celkem šest stavebních firem. Nejnižší cenovou nabídku za
splnění všech podmínek zadávací dokumentace podala firma Stavební společnost
H a T spol. s r.o. a tím pádem s ní byla uzavřena smlouva na dodávku celého díla.
Vlastní akce vypukla koncem května a začátkem července, před oslavami výročí

založení SDH Mečichov, byla většina prací hotova. V podstatě se čekalo už jen na
dodávku vnitřních dveří. Během rekonstrukce došlo vybourání celého vnitřního
prostoru původních záchodů a kompletně byly změněny dispozice. Zabrán byl
i kus chodby, kde vznikla toaleta pro tělesně postižené a lehce jsme zasáhli i do
zadní části zasedačky. Zde došlo k posunutí příčky o cca 30 cm. Při této
příležitosti byla do této místnosti zavedena voda a odpad a instalována část
kuchyňské linky s dřezem. Rovněž zde byly osazeny nové elektrické zásuvky na
220 V. Po přechodnou dobu byly na toaletách namontovány provizorní starší
dveře a po osazení nových, někdy začátkem srpna, už nic nebránilo předání celé
stavby. Vlastní kolaudace objektu proběhla 8. září, takže v tuto chvíli jsou toalety
plně funkční a připraveny na první větší zatěžkávací zkoušku, kterou zřejmě bude
někdy na počátku příštího roku hasičský bál. Tak se přijďte podívat.
Pořízení strojů a pomůcek do posilovny
V letošním roce se nám podařilo za finančního přispění z grantového programu
Jihočeského kraje na podporu sportu dovybavit místní posilovnu o potřebné
stroje a jiné cvičební pomůcky. Takto zařízená posilovna již obsahuje vše, co jsme
požadovali na samém začátku tohoto projektu a je celkem intenzivně využívána,
což je pochopitelně velmi dobře, protože to bylo naším cílem.
Oprava rybníku Truhlář
Po několika letech odkládání jsme konečně nechali opravit rybník Truhlář. Byla
zde poničena hráz pod vybetonovaným přepadem a voda tak unikala pryč
z rybníka. Tomuto špatnému stavu zřejmě napomohly povodně, které před
několika lety zvýšily průtok mečichovského potoka, který vede právě přes
Truhlář. Hráz rybníka, která již v té době dosti pamatovala, byla v čase povodní
značně zatížena vysokým sloupcem vody a ta odtékala právě zmíněným
přepadem. Rovněž vodní hlodavci celkovému stavu hráze příliš nepomohli.
Využili jsme proto letošního sucha a tento úsek hráze nechali odbagrovat, aby
zde byl vzápětí vybetonován nový přepad. Při této akci jsme rovněž na přítoku
rybníka zřídili stavidlo, abychom si při výlovech mohli regulovat přítok vody, což
byl v minulosti dosti značný problém.
Ostatní drobnosti, které jste možná zaznamenali
V tomto odstavci si jenom v rychlosti shrneme to, co se také v létě odehrálo.
Určitě jste všichni zaznamenali nízký stav vody v požární nádrži. Ten byl a stále je
pochopitelně způsoben značným suchem, které panuje v tomto roce, ale jak

jsme zjistili, byla rovněž ucpaná kanalizace na přítoku do Maštice. Tu proto
v srpnu firma Čevak v tomto úseku vyčistila. Na základě požadavku od vás jsme
přidali další kontejner na papír na stanoviště U svatého Václava. Úder blesku,
během kratičké bouřky v noci z 24. na 25. července, zničil pohon vrat požární
zbrojnice a poplachovou sirénu. Poničeny byly rovněž dvě lampy veřejného
osvětlení. Vše je již v současné době opraveno a vzniklé škody řešeny
s pojišťovnou. Odboru dopravy Městského úřadu Strakonice jsme předali žádost
o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o
umístění dopravní značky upravující přednost v jízdě na výjezdu z ulice mezi
Zachů a Kučerů, kde v současnosti žádné dopravní značení není a provoz by se
tedy měl řídit pravidlem pravé ruky, což v tomto případě není zrovna
nejšťastnější řešení. Městskému úřadu Strakonice, tentokráte ale stavebnímu
úřadu, jsme rovněž předali stížnost na stav budovy č.p. 31. Jedná se o „zříceninu“
domku Ládi Truhlářů, jehož majitelkou je v katastru nemovitostí stále vedena
Marie Králová, bytem USA (?). Tento rozpadající se baráček je jako časovaná
bomba a nikdo neví kdy, a nedej bože na koho, spadne.
Kontrola provádění výkonu státní správy v přenesené působnosti
22. července provedla pracovnice Krajského úřadu Jihočeského kraje na našem
obecním úřadu kontrolu výkonu státní správy v přenesené působnosti.
Konkrétně v agendách ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování
pravosti podpisu a dále výkon přenesené působnosti v oblasti zapisování údajů
do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Veškeré
prověřované agendy byly bez závad, což dokládá protokol vystavený krajským
úřadem po ukončení této kontroly.
Částečný přezkum hospodaření obce
Další kontrola z Krajského úřadu Jihočeského kraje, která toto léto na našem
úřadu proběhla, se zaměřila na hospodaření obce v samostatné působnosti.
Jednalo se o částečný přezkum hospodaření a uskutečnil se 29. července.
Kontrolováno mimo jiné bylo i vybírání místních poplatků, dodržování vnitřních
směrnic, zúčtovávání účetních dokladů, čerpání rozpočtu obce a provádění
rozpočtových změn a vyvěšování povinně zveřejňovaných informací na úřední
desce a elektronické úřední desce obce. V žádném z uvedených bodů nebyly
kontrolním orgánem zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Celá zpráva bude
pochopitelně zveřejněna na naší úřední desce, ale až po provedení závěrečného
účtu za rok 2015 a celkové kontrole hospodaření, což bude někdy kolem června
příštího roku.

Výročí spoluobčanů
01.10.
04.10.
06.10.
15.10.
30.10.
06.11.
14.11.

František Havlan (č.p. 1) 55 let
Růžena Fiňková (č.p. 25) 88 let
Pavel Kněz (č.p. 16) 50 let
Růžena Krejčová (č.p. 70) 91 let
Vojtěch Boháč (č.p. 89) 70 let
František Ševčík (č.p. 45) 70 let
Ilona Hraničková (č.p. 90) 50 let

Narození nových občánků
07.08. Ondřej Pecko (č.p. 6)
31.08. Izabela Klasová (č.p. 36)
Kulturní, společenské a ostatní akce v období říjen až prosinec 2015
08.11. posvícení
27.11. rozsvícení vánočního stromu
05.12. čerti
12.12. mikulášská besídka
20.12. zpívání koled v kapli
31.12. silvestrovský ohňostroj
Důležité termíny
03.10. výlov rybníka Němeček
10.10. vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu
24.10. výlov rybníka Štírovský
28.10. výlov rybníka Koupaliště
22.12. prodej vánočních kaprů
Tak to je zhruba vše, co jsme my všichni v naší obci v uplynulém období zažili
a prožili ve třetím čtvrtletí roku patnáctého. A protože příští vydání tohoto plátku
budete pročítat už nad tácy vánočního cukroví, přejeme vám do nadcházejícího
adventu hodně pohody a pevné nervy při jednání s Ježíškem ohledně vánočních
dárků. Ale konec roku je ještě daleko a nás čeká hned tento víkend Václavská
pouť ve Strakonicích, začátkem listopadu naše dušičkové posvícení, potom ještě
starosti s nezbednými čertíky a spoustu dalších akcí spojených s tímto obdobím.
Takže krásný a klidný podzim vám všem a před zimním slunovratem s dalším
vydáním zpravodaje zase na shledanou.
Zastupitelstvo obce Mečichov

