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Vážení spoluobčané,
dny se nám pomalu krátí, rtuťový sloupec teploměru po ránu čím dál více klesá,
vzduchem poletují pavučinky babího léta, úroda je již sklizena, stěhovaví ptáci
táhnou na jih a my táhneme do práce. To vše jsou neklamné příznaky
nastupujícího podzimu. Zhruba za měsíc přetočíme hodinky o jednu hodinu zpět
a tím definitivně přetrhneme poslední spojnici s letním obdobím a sluníčkem
celkově. Nastává období, kdy se příroda ukládá k zimnímu spánku, aby se na jaře
s prvními nesmělými slunečními paprsky probudila v plné síle a nikdy neomrzevší
kolotoč života se znovu roztočil na plné obrátky. Jaké mělo léto být, to nám
s naprostou jistotou předpovídali meteorologové celé jaro. A jaké doopravdy bylo,
jsme viděli sami. Prázdné studny, vyschlá koryta řek, na polích suchem a sluncem
spálená úroda, nic z toho se kupodivu nekonalo a my prožili v podstatě průměrné
léto, kdy se slunné dny střídaly s podmračenými, občas zapršelo, někdy zabouřilo
a spadla i nějaká ta kroupa. Pravda, v porovnání s loňskem jsme si teplých nocí
moc neužili, ale to byly opravdu extrémní tropy v našich zeměpisných šířkách
nevídané a právě to letošní klima mělo k dlouhodobému průměru daleko blíže.
Dokonce v porovnání s dlouhodobým průměrem bylo o dva stupně teplejší.
Zanechme již předpovědí a zaměřme se na realitu. Léto bylo dlouhé, program
v něm nabitý a o zábavu tak nebyla nouze. Pojďme si proto připomenout akce,
které se konaly přímo v Mečichově, případně jsme se jich zúčastnili někde jinde
v okolí. A protože i v létě se musí občas pracovat, zmíníme i tyto aktivity.

Turnaj v malé kopané
Tradiční turnaj v malé kopané vstoupil do své druhé pětiletky, a tak se již po šesté
na mečichovském hřišti sešli místní a přespolní fotbalisti, aby se první
prázdninovou sobotu utkali o pohár vítězů. Letos se přihlásilo osm týmů, a tak
jsme se vrátili k osvědčenému modelu dvou základních skupin po čtyřech týmech,
kde hrál každý s každým a následně dle výsledků dosažených v těchto skupinách
všichni postoupili do vyřazovacího playoff. Zájem o účast byl letos ze strany hráčů
vyšší než v předchozích letech a v týdnu před turnajem se ještě pokoušely
zaregistrovat další tři týmy, které jsme ale byli nuceni kvůli časovému
harmonogramu zápasů odmítnout. Více zápasů bychom už opravdu v rozumném
čase nestihli odehrát. Na první tým pod čarou se přesto usmálo štěstí, protože
hráči ze Zadních Zborovic svou účast odvolali a tak jsme v pátek ráno soupisku
doplnili o prvního náhradníka, což bylo družstvo hráčů z Katovic. Další komplikace
naštěstí nenastaly a tak ono sobotní ráno bylo všech osm registrovaných týmů
nastoupeno na perfektně připraveném trávníku. Od prvopočátků turnaje nám tuto
sportovní akci zaštiťoval bývalý člen Rady Jihočeského kraje Ing. Karel Vlasák, poté
tuto štafetu převzala Ing. Hana Tůmová, Ph.D. a věrná nám zůstala i letos. Proto se
také se svým manželem dostavila na zahájení turnaje, popřála soutěžícím mnoho
sportovních úspěchů a mimo jiné přispěla i nějakými drobnými dárečky. Oběma za
to patří obrovské díky. Samotný turnaj provázelo příjemné letní počasí s lehce
zamračenou oblohou, což jistě hráči, vydávající ze sebe v zápalu bojů maximum,
uvítali. I tak byla připravena hadice s rozprašovačem, kde se sportovci průběžně
zchlazovali. Prvý hvizd píšťalky se rozezvučel lehce po půl desáté dopoledne, kdy
proti sobě nastoupili mladí hoši z Mečichova a Papežáci. Poté turnaj nabral na
obrátkách a po vzájemných duelech v základních skupinách se všechny týmy
potkaly ve čtvrtfinále, kde se již začal lámat chleba a pro čtyři nejslabší celky zde
cesta ke slávě skončila. O medaile se utkala čtyři nejlepší mužstva a tak zhruba po
osmi hodinách a celkem dvaceti odehraných zápasech bylo rozhodnuto, kdo bere
zlato, kdo bramborovou medaili a kdo bere roha. Po sportovní stránce je
povzbudivé, že místní starší chlapci si stále drží vyrovnanou formu a již třetím
rokem v řadě se v konečném pořadí nezhoršili a navíc střelili i dva góly. Konkrétně
se brankářská síť rozechvěla po střelách těchto chlapců: Jany Křivancové a Petra
Fiňka. Po celou dobu turnaje bylo jak pro soutěžící, tak pro diváky zajištěno
občerstvení, takže hlady ani žízní nikdo netrpěl. Ani zdravotníkům jsme nedali
vydělat, protože až na jeden výron (kolene) a drobnou odřeninu další ztráty na
životech nebyly. Při večerní diskotéce si kluci z týmu Papežáků připravili pro
všechny přítomné diváky malou kulturní vložku a jako bonus nám zahráli
scénku
z kultovního filmu Hříšný tanec s legendární zvedačkou. Nutno

dodat, že ani po tomto výkonu se počet obětí nezvýšil, ač tomu v průběhu jejich
vystoupení věřil málokdo. Tuto vydařenou akci nepokazily ani večerní a noční
dešťové přeháňky, které se začaly snášet k zemi jen pár vteřin po vyhlášení vítězů
a s různou intenzitou přetrvaly až do ranních hodin, stejně jako mnozí účastníci.
Do sedmého ročníku tohoto turnaje zbývá ještě zhruba devět měsíců a tak
doporučujeme týmu Old Boys Mečichov natrénovat střely na branku a Papežákům
zapracovat na zvedačce, kterou si jistě obecenstvo opět vyžádá.

Výsledková listina:
1. Doubravice
2. Katovice
3. Mnichov
4. Vačice
5. Young Boys Mečichov
6. Chrášťovice
7. Papežáci
8. Old Boys Mečichov

Hasičská soutěž v Drahenickém Málkově
K prvnímu letošnímu měření sil přistoupili mečichovští hasiči 18. června
v Drahenickém Málkově na soutěži o pohár tamního starosty SDH. Ještě před
samotným startem však museli vyřešit personální obsazení obou našich týmů,
protože někteří členové a členky buď nemohli, anebo nechtěli reprezentovat náš
sbor. Chlapcům chyběl do plného počtu pouze jeden soutěžící a tak svůj tým
doplnili závodnicí z dívčího družstva, protože toto pravidla nevylučují. To holky na
tom byly o poznání hůře, což bylo všem jasné dávno předem již při trénincích před
soutěžemi. Nepochopitelný bojkot některých hasiček našeho sboru naštěstí
neodradil ten zbytek pro tento sport opravdu zapálených a ty musely urychleně
jednat. Na poslední chvíli získaly do sboru dvě nové členky a jednu si vypůjčily
z Třebohostic. Bylo jasné, že jediný trénink, který se navíc konal v pátek
odpoledne před sobotní soutěží, nebude dostačující a děvčata nenastoupí ve
stoprocentní formě. Nejedná se však o olympiádu, ani o světový pohár, kde se točí
milióny dolarů, ale o dobrovolnou soutěž, kde jde především o zábavu
a setkání s přáteli. S touto myšlenkou se holky postavily na start a po zaznění
výstřelu startovní pistole vyrazily vstříc cvičnému požárnímu útoku. No a pro

tři nové členky našeho týmu z toho byl první pohár za druhé místo hned v prvém
ostrém startu. K tomu nezbývá než připojit obrovskou gratulaci. Chlapci
v obrovské konkurenci týmů, pohybujících se v tomto sportu na úplně jiné úrovni,
obsadili osmé místo a mimo jiné porazili i domácí družstvo Dr. Málkováků. Poté se
ještě zapojili do doprovodné soutěže o divoké prase. Zde ale našim šesti chlapcům
a jednomu děvčeti štěstí nepřálo a domů se vraceli bez kance. I tak ale naše týmy
předvedly skvělé výkony a tradiční oslavné kolečko kolem parčíku na návsi si tudíž
bezpochyby po právu zasloužily.
Hasičská soutěž v Lažánkách
V sobotu 25. června se všichni příznivci požárního sportu sešli na Memoriálu
Václava Křivance, který s železnou pravidelností každé dva roky pořádají hasiči
z Lažánek. Tento první letní víkend provázelo tropické počasí. Meteorologové však
varovali před možným výskytem velmi silných bouří, a jak se později ukázalo,
nemýlili se. Toho dne dopoledne, kdy se náš sbor scházel před místní požární
zbrojnicí, bylo dusno na padnutí. Vpovzdálí se již ale na obloze začala utvářet první
bouřková mračna, která o sobě dala vědět téměř na minutu přesně s údery
kostelních zvonů oznamujících poledne. Tou dobou jsme již byli schováni pod
připravenými stany na cvičišti v Lažánkách. Tato dešťová přeháňka, trvající pár
minut, příjemně ochladila a pročistila vzduch a zároveň utlumila spalující sluneční
paprsky, což každý s povděkem ocenil. Vzápětí místní pořadatelé vyzvali všechny
soutěžící k nástupu, aby je zde přivítali a seznámili s harmonogramem celé
soutěže. To, že je požární útok v našich končinách velmi oblíbenou disciplínou,
dokazovala soupiska přihlášených týmů. Soutěžilo se ve třech, respektive čtyřech
kategoriích, děti, ženy, muži a smíšený tým, o něm ale až později. Malých hasičů se
utkalo pět družstev, žen čtyři a mužů osm a v tomto pořadí se taktéž závodilo. Pro
naše malé požárníky to bylo první vystoupení na takovéto soutěži. Trému
a nervozitu však statečně potlačili a po výstřelu startovací pistole vyrazili vpřed
jako zkušení profesionálové. Útok hravě zvládli bez jediného zaváhání v čase 28,85
vteřin a v konečném zúčtování z toho bylo třetí místo, a tudíž hned napoprvé
stupně vítězů. Navíc na vítěze ze Zadních Zborovic ztratili pouze necelé tři vteřiny,
což do budoucna skýtá veliký potenciál. To holky již pocit vítězství z minulosti
dobře znaly a nastupovaly jako jedny z favoritek, i když letos v lehce
pozměněné formaci. Perfektní výkon všech sedmi soutěžících korunovaly časem
31,88 vteřin, což v té chvíli stačilo na druhé místo s náskokem 7,5 vteřin před třetí
Doubravicí. Ve vzduchu však visel veliký otazník nad vítězem ženské kategorie.
Družstvo zábořských žen si totiž pravidla soutěže vyložilo poněkud po svém a do
svého ŽENSKÉHO týmu nominovalo tři chlapy, kteří se zřejmě úplnou náhodou

ujali těch fyzicky nejnáročnějších úkolů. Svůj pokus zvládli na jedničku a našim
děvčatům nadělily dvě sekundy. Otázkou ale zůstalo, co že to vlastně bylo za
míchanici a kdo to povolil, protože je nepsaným pravidlem, že pokud tým
potřebuje doplnit jednu pozici mužem, musí to jednomyslně schválit ostatní dívčí
týmy. O větším počtu chlapů v holčičím týmu se nikdy ani neuvažovalo. Tady týmy
nevěděly nic a pořadatel pouze o jednom náhradníkovi. Veliká vlna nevole
a námitek napříč ostatními týmy byla proto naprosto pochopitelná a oprávněná.

Pořadatelé byli zpočátku neoblomní a schylovalo se k veliké ostudě a blamáži
tohoto sportu. Když ale posoudili, jak jednohlasný je tento protest, nezbylo jim
než tým Záboří – ženy diskvalifikovat, případně vyhlásit čtvrtou kategorii, smíšené
družstvo, kde by jako jediní vyhráli. Jelikož ale na tuto alternativu nebyl pořadatel
připraven, zůstalo v kolonce hodnocení u tohoto týmu písmeno N. Ironií osudu
bylo, že právě tento tým před několika lety na soutěži v Záboří neumožnil našemu
týmu nasadit chlapce místo jednoho děvčete, které v té době mělo na chodidle
vypálenou bradavici. Jedna z členek zábořského družstva tehdy hrdě a sportovně
prohlásila: „ať se tam třeba dobelhá“. Dobelhala a nezapomněla, zato té druhé se
paměť poněkud vytratila a v Lažánkách vystupovala jako největší bojovnice za
uznání platnosti jejich času. Jsme proto velice rádi a děkujeme pořadatelům, že
nedopustili, aby v tomto sportu ctižádost za každou cenu zvítězila nad duchem
fair play. V tento den si tak hned dvě členky mečichovského týmu nadělily ke
svým „dvacátým ňákým“ narozeninám zlatou medaili a my se tímto dodatečně

připojujeme ke gratulaci. Poslední a zároveň nejpočetnější kategorií byli muži. Naši
si vylosovali třetí startovní pozici hned za domácími borci a družstvem z Čečelovic.
To už se ale opět o slovo hlásila příroda a občasné kratší, ale i delší přeháňky nás
střídavě zaháněly pod stany. Chlapce ale nějaká ta kapka z nebe, případně všude
kolem burácející hromy a blesky, nevyvedly z koncentrace a výkonem z říše snů
nenechali nikoho na pochybách, kdo že si to přijel pro zlato. Časem 26,06 vteřin
deklasovali zbytek startovního pole a doplnili tak sbírku pohárů, kterou jsme ten
den přivezli domů. Po návratu do obce a oslavném kolečku po návsi skončili
všichni naši vítězové v Humíči a domů šli jako zmoklé slepice ☺ Pro neznalé ještě
musíme objasnit, že děti soutěží s 10ti metrovými hadicemi 2xB a 4xC, ženy s 20ti
metrovými hadicemi 2xB a 4xC a muži rovněž s 20ti metrovými hadicemi 3xB a
4xC. Doplňkovou disciplínou na této soutěži tradičně bývá pivní štafeta. Zde ale
máme obrovské rezervy a na přední příčky vzhlížíme z úctyhodné dálky. Jak ale
pravil klasik, úplně jiné kafe by bylo nahradit tento sprint maratónem.
Hasičská soutěž v Chobotu
O červencovém státním svátku Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
jsme se zúčastnili hasičské soutěže v Chobotu a ani odtud jsme se nevraceli
s prázdnou. Chlapci v nabité konkurenci, ač s dobrým časem, obsadili deváté místo
z jedenácti soutěžících. Získat lepší umístění v těchto končinách je zhola nemožné.
Kdo to viděl na vlastní oči, ten chápe. Vždyť zde soupeříme s celky, kterým jen o
vlásek uniklo vítězství v kraji, odkud by postoupili do celorepublikové soutěže.
Jestli jsme v Lažánkách s časem lehce nad 26 vteřin totálně převálcovali
konkurenci, tak v Chobotu nejlepší týmy atakovaly dvacítku. Přesto je dobré se
těchto akcí zúčastnit, protože zde můžeme okoukat nějaké vychytávky, které náš
tým posunou zase o kousek výše. Holky sem původně jely pouze jako divačky,
protože se sešly jen čtyři. Pořadatelé je ale přemluvili, aby přesto nastoupily
s vypůjčenými kolegyněmi z ostatních týmů a rozšířily tak soupisku děvčat na tři
družstva. Tato nesehraná parta vše zvládla na jedničku a jen desetiny vteřiny je
dělily od vítězství. Holky si tak připsaly další skalp, kdy z třetí soutěže v tomto roce
přivezly třetí pohár.
Hasičská soutěž v Zadních Zborovicích
Posledním letošním podnikem, kde naši požárníci měli možnost předvést své
dovednosti při požárním útoku, byla hasičská soutěž v Zadních Zborovicích. Ta se
konala v sobotu 9. července coby součást programu oslav sto patnáctého výročí

založení tamního sboru. Na úvod onoho dne proběhlo vysvěcení sochy Ježíše
Krista u místního kostela, kde při této příležitosti přednesli své projevy hosté Ing.
Josef Kalbáč, bývalý senátor a poradce prezidenta a plk. Ing. Ota Šmejkal, ředitel
územního odboru HZS Strakonice. Pak už nic nebránilo tomu vrhnout se na soutěž
v požárním sportu, na kterou Mečichov vyrazil v plné síle a nominoval všechna tři
družstva - muže, ženy i děti. Jako první z tohoto tria se do akce vrhli nejmladší
členové naší výpravy a podali úžasný výkon. Poté přišla na řadu naše děvčata,
o jejichž kvalitách už pochybuje málokdo a pomalu se stávají postrachem
ostatních týmů. A jak jsme všichni očekávali, ani ony přes drobné oslabení svého
týmu nezaváhaly. Že přísloví „do třetice všeho dobrého“ není jen plané mluvení
do větru, záhy poznali i naši chlapci, kteří svým útokem, v konkurenci dalších
jedenácti týmů, účinkování naší obce na tomto turnaji zkompletovali. A jak to tedy
v Zadních Zborovicích dopadlo? Při posledním letošním vystoupení Mečichov
vybojoval čistou postupku, kdy děti braly bronz, chlapi stříbro a naše zlatá děvčata
pochopitelně zlato. Po skončení hasičské sezóny 2016 tak máme takovouto
bilanci: Muži – 1x zlato, 1x stříbro; Ženy - 2x zlato, 2x stříbro; Děti – 2x bronz.
Rally
Sedmatřicátý ročník motoristické soutěže EPLcond Rally Agropa, který se
uskutečnil přesně v polovině prázdnin, byl co do počtu startujících v celé jeho
historii rekordní. Mezi sto šedesáti sedmi závodníky nechyběla ve startovní listině
ani taková jména, jako Roman Odložilík, Martin Vlček, Jan Dohnal, Jan Sýkora
nebo Matthias Kahle, což bylo pro všechny fanoušky motosportu zárukou skvělé
podívané. Rovněž soupiska historických automobilů byla velmi lákavá. Prestiž této
soutěže dokládá i fakt, že jej navštěvují vrcholní politici, jako například hejtman
Plzeňského kraje pan Václav Šlajs. Ten je navíc pravidelným návštěvníkem naší
obce při konání této rally a vždy nám chválí perfektně připravené divácké místo
s občerstvením. Počasí v ten den bylo rovněž ideální. Příjemná letní teplota
s občasným mráčkem na obloze bez jediné kapky deště. Co víc by si divák mohl
přát. Pro nás vše vypuklo v sobotu časně z rána, kdy si předem vyškolení
pořadatelé z řad místních hasičů vyzvedli reflexní vesty a bezpečnostní pokyny
a rozprchli se na svá stanoviště, aby včas zajistili svěřený úsek tratě. Druhá parta,
která měla za úkol nasytit příchozí diváky, připravila na návsi u pomníku posezení
pod velkým stanem a již roztápěla udírnu a zapínala chlazení pípy, aby mohla první
ranní hladovce pohostit uzenou klobásou nebo párkem v rohlíku a k tomu
nabídnout vychlazeného desetistupňového Bakaláře, případně kofolu. Při
průjezdu prvého závodního auta, někdy kolem tři čtvrtě na deset, již kmitali na
plné obrátky a jen tak tak stíhali doplňovat klobásy do udírny, jelikož náves byla

zcela zaplněna automobilovými fanoušky. Po odjetí posledního závodního vozu
s pořadovým číslem 167 se náves na necelou hodinku částečně vylidnila, aby se
před startem druhého kola naší erzety zase zaplnila a cvrkot mohl pokračovat.
Nehoda Vlastimila Daňhela na příjezdu do Bratronic v této rychlostní zkoušce, při
níž vyteklo na vozovku velké množství oleje, však zapříčinila její zrušení a zbylí
závodníci trať již jen pomalu projeli, aby se přesunuli k dalšímu měřenému úseku.
To se bohužel negativně projevilo na divácké účasti na návsi, protože pomalu
jedoucí závodní speciály pro ně nebyly atraktivní a tak se všichni postupně
přesunuli na jiná místa a zde zůstali jen pořadatelé ve žlutozelených vestách. Toto
byla ale jediná černá kaňka celého víkendu, protože perfektní organizační
a pořadatelské zajištění našeho úseku tratě nedalo prostor pro žádný malér a tak
celá soutěž proběhla hladce a maximálně bezpečně, za což si všichni zúčastnění,
jak pořadatelé, tak diváci, zasluhují obrovskou pochvalu. Na závěr se sluší
připomenout, že vavřínový věnec pro vítěze nejprestižnější třídy P2+ ASN patří tak
trochu i do naší obce, protože hlavní mechanik stáje, nesoucí jméno JAN DOHNAL,
s jezdci Janem Dohnalem a Michalem Ernstem, bydlí v Mečichově ☺ A ještě
taková poznámečka pod čarou. Večer se na hřišti konalo tradiční fotbalové utkání
týmů „Mečichov“ a „Rally“ a družstvo „Rally“ pod vedením zkušeného kapitána
Bohouše Bauera překvapivě vybojovalo krásné druhé místo. K vítězství jim
tentokrát chybělo opravdu málo, a to porazit tým mečichovských hráčů. Tak snad
se jim to povede příští rok.
Kabát Revival Plzeň
Opět po roce navštívila Mečichov plzeňská kapela Kabát Revival Plzeň, aby na
místním hřišti zahrála známé hity. Tentokrát se vystoupení konalo o týden později
proti tradičnímu termínu na přelomu července a srpna, což bylo způsobeno o pár
řádků výše zmíněnými automobilovými závody. V pátek 5. srpna jsme se probudili
do deštivého rána a tento stav přetrvával až téměř do páté hodiny odpolední. Nad
konáním koncertu tak visel veliký otazník a i frontman kapely, Marek Vondryska,
zjišťoval, zdali se akce vůbec uskuteční. Pořadatelé se však nenechali zmást
dosavadním nepříznivým vývojem počasí a uvěřili předpovědím meteoradaru,
který déšť ve večerních a nočních hodinách vylučoval. To se nakonec potvrdilo
a celý koncert, který o jedenadvacáté hodině zahájila předkapela Veget, se obešel
bez jediné kapky deště. Celková účast byla pochopitelně proti předchozím
ročníkům slabší, protože přeci jen některé potencionální návštěvníky počasí
odradilo, ti co však přišli, nelitovali a užili si skvělou show. Jediné oč byli diváci
ochuzeni, byla lyžařská sjezdovka s umělým sněhem, která se v minulosti na této
akci již několikrát objevila a příznivci zimních sportů tak museli své boby a sáňky

nechat doma.
Rybářské závody
O posledním prázdninovém víkendu nám příroda nadělila azurovou oblohu zalitou
sluncem a rtuť teploměru olizovala třicítku. Jako každý rok v tomto termínu, tak
i letos obstoupili rybáři Velký Humíč, aby se utkali o titul krále lovu. A jestliže vloni
vyčerpali všechna vyhrazená stanoviště do posledního volného místa ze čtyřiceti,
letos tento limit ještě o dva překročili. To, že nám soutěžící zůstávají věrní a navíc
další přibývají, není určitě náhodou. Kvalitní zázemí, rybník plný ryb a hodnotné
ceny, to jsou pro sportovní rybáře pádné argumenty, proč se k nám vracet.
S prázdnou neodešli ani ti, kterým se nepodařilo přelstít ani jednu čudlu, naproti
tomu vítěz dospělé kategorie si za nachytaných 642 centimetrů odnesl cenu
v hodnotě přesahující 5.000 Kč. Toto bychom pochopitelně nedokázali bez
štědrosti sponzorů, kterými mimo jiné byly firmy Dřevokov Blatná a.s., Vebor s.r.o.
a Leifheit s.r.o. a my jim za to srdečně děkujeme. Pro úplnost je potřeba ještě
zmínit maximální úlovek. Tím byl čtyřiasedmdesáticentimetrový kapr a zasekl jej
Vláďa Kostohryz. Štiky a sumci byli letos obezřetní a tak zůstali nepolapeni.
Pouť
Víkend o mečichovské pouti byl letos nabytý spoustou společenských akcí. Vše
začalo páteční zábavou pod širým nebem, kdy nám na hřišti zahrála plzeňská
kapela Agnes rock. Příjemné baboletní počasí atmosféru poslední letošní venkovní
akce ještě umocnilo a všichni návštěvníci tak prožili krásný večer. A jelikož k nám
po dvouleté pauze opět zavítaly i nějaké ty pouťové atrakce, měli mládenci
možnost vystřelit své milé růži, případně zakoupit perníkové srdce. Děti mohly
celý víkend skotačit v nafukovacím hradu nebo se zatočit na jednom ze dvou
kolotočů. Sobotní program zahájila mše svatá, sloužená blatenským farářem
Marcinem Piaseckim v místní kapličce. Odpoledne se na sále konala repríza
divadelního představení „Něhurka a sedm trapaslíků“, ale ještě před tím nám
místní předškoláci zazpívali pár hezkých lidovek. Po skončení divadla vystoupila
kapela Otavanka a návštěvníci si tak s nimi zabroukali známé skladby a někteří se
i zatočili v kole. Takže jediným škraloupem tohoto víkendu byl absolutní nezájem o
tyto akce ze strany potenciálních návštěvníků, jak v pátek, tak v sobotu
Výměna oken a vchodových dveří v pohostinství
Každý z vás si již jistě povšimnul proměny budovy pohostinství. Ta se po mnoha
letech dočkala výměny oken a vchodových dveří. Tyto prvky si už výměnu
bezesporu zasloužily a žalostně po ní volaly, protože některá okna již byla natolik

ztrouchnivělá, že téměř nešla otevírat a při manipulaci s nimi hrozilo jejich
samovolné vypadnutí. O jejich těsnosti a tepelných ztrátách nemohla být už vůbec
žádná řeč. O prázdninách nám dodavatelská firma OKNO-Plast PN s.r.o. toto dílo
předala a my obratem zaslali vyúčtování celé akce se všemi potřebnými doklady
na Krajský úřad Jihočeského kraje, abychom splnili podmínky pro čerpání dotace
z Programu obnovy venkova, z čehož byla tato akce z větší části financována.
Pořízení techniky
Koncem loňského roku jsme na Státní fond životního prostředí ČR podali žádost
o přidělení finančních prostředků na vybavení kompostárny. Administrací celého
projektu, od sepsání žádosti o dotaci přes realizaci výběrového řízení až po
závěrečné vyhodnocení akce, jsme pověřili firmu, která má v této oblasti bohaté
zkušenosti, což se později ukázalo jako klíčové. Naše žádost byla fondem
schválena a počátkem léta bylo vydáno rozhodnutí o registraci akce. První týden
po prázdninách byl na základě výběrového řízení určen dodavatel této zakázky
a nyní již čekáme na její plnění. Obci tak do užívání přibyde traktor s čelním
nakladačem, překopávač kompostu, drtič větví, kalové čerpadlo a klecové
kontejnery a budeme tak moci účinněji bojovat s přebujelou vegetací jak v obci,
tak i kolem místních komunikací.
Dlažba pod kontejnery u svatého Václava
V září jsme nechali vydláždit a lehce obezdít prostor u kontejnerů, umístěných
u kaple svatého Václava na výjezdu na Nahošín. Ty byly doposud postaveny jen tak
na parčíku u silnice a tráva, která jimi prorůstala, s tu a tam pohozenou PET lahví,
či rozlomenou zahradní židlí, nepůsobily zrovna dvakrát esteticky. Pevně věříme,
že tato úprava zvýší komfort nás všech při třídění odpadu a přispěje i k udržení
pořádku v těchto prostorách. Podobné úpravy se v brzké budoucnosti určitě dočká
i druhé stanoviště kontejnerů na návsi za prodejnou.
Výpadek veřejného osvětlení
Ve čtvrtek 16. června, zřejmě po zásahu bleskem, vypadla v celé naší obci síť
veřejného osvětlení. V pátek jsme nahodili dvě větve, od rozvaděče u zrcadel
směrem na Hlupín a Nahošín. Větev na Horažďovice se nepodařilo zprovoznit. Jak
jsme posléze zjistili, nešel proud už ani do pojistky. Oprava proběhla v úterý 21.6.
Nyní budeme netrpělivě očekávat, zda se tento výpadek a s ním spojený blackout
pozitivně projeví v polovině března příštího roku na porodnosti.

Čištění kanalizace
V prvém srpnovém týdnu jsme nechali vyčistit kanalizaci v úseku od poslední
vpusti před přítokem do požární nádrže. Původně jsme měli podezření, že je zde
kanalizace propadlá a voda se vsakuje do země, protože i za deště nepřitékala do
Maštice žádná voda, přestože byl tento úsek vyčištěn vloni téměř ve stejný den
jako letos. Firma ČEVAK, která čištění prováděla, proto poté ještě kanál
zkontrolovala pomocí kamery a zjistila, že zde prorůstají kořínky z poblíž rostoucí
vrby a ty jej spolu s dalšími usazeninami zanášejí a voda tak proudí druhým
ramenem kanalizace přímo do Truhláře a v požární nádrži hladina klesá. Je proto
nanejvýš pravděpodobné, že v blízké budoucnosti se podobný scénář bude ještě
párkrát opakovat.
Udržování pořádku kolem kontejnerů
Tak jako každý z nás tisíckrát viděl pohádku Mrazík, stejně často se v tomto plátku
mohl dočíst o udržování pořádku kolem kontejnerů na tříděný odpad a v obou
případech se stejným výsledkem. BOHUŽEL! Zhlédnu nebo přečtu a nic, život jde
dál. Slabším nepomáháme, silnějším neustupujeme a bordel házíme vesele dál na
zem před kontejnery. Hlavně když není nepořádek doma na dvorku. Na vsi to přeci
vždycky nějaká Nastěnka nebo dědeček Hříbeček uklidí. Ne že by to takhle nešlo
do nekonečna, ale my nechceme. Takže bude před tyto kontejnery umístěna
fotopast a když někdo nebude chtít ohnout hřbet při vhazování odpadu do
příslušných kontejnerů, kterých je v obci dostatek, bude se moci svojí momentkou
pochlubit na Městském úřadě ve Strakonicích při přestupkovém řízení, kde mu
bude nasazena hlava nikoli medvědí, ale spíše oslí. A jelikož pytel s lahvemi
pohozený u kontejneru se dle zákona považuje za černou skládku, odpovídá tomu
i finanční ohodnocení vyčíslené úředníkem příslušného úřadu, od kterého
nečekejme shovívavost. Vůbec nás netěší, že tuto problematiku musíme pořád
dokola omílat, ale nebudeme přeci kvůli pár jednotlivcům, protože drtivá většina
z nás pořádek s naprostou samozřejmostí udržuje, žít na smetišti. Navíc dvakrát
ročně, vždy na jaře a na podzim, objednáváme svoz velkoobjemového
komunálního a nebezpečného odpadu, kde se těchto věcí můžeme snadno zbavit.
Není proto důvod pohodit rozbitý slunečník nebo přední sklo z automobilu
za kontejner, který ani na tento druh odpadu není určen. Aby povídání
o odpadech bylo kompletní, musíme ještě zmínit skládku zeminy, kterou si někteří
rovněž pletou se skladištěm jaderného odpadu. Zde stále platí a nikdy tomu
nebylo jinak, že veškerou zeminu zde ukládanou, případně čistou stavební suť,
MUSÍME předem nahlásit na obecní úřad.

Výročí spoluobčanů
04.10.
15.10.
12.11.
17.12.
21.12.
24.12.

Růžena Fiňková (č.p. 25) 89 let
Růžena Krejčová (č.p. 70) 92 let
Anna Kučerová (č.p. 8) 70 let
Slavomil Vavřinec (č.p. 79) 50 let
Olga Malá (č.p. 5) 75 let
Marie Hrbová (č.p. 6) 80 let

Opustili nás
Za uplynulé čtvrtletí nás bohužel navždy opustili dva naši spoluobčané.
† 02.07.2016 – Stanislav Netušil (č.p. 38) - 73 let
† 17.07.2016 – Kateřina Uhlíková (č.p. 108) - 53 let
Kulturní, společenské a ostatní akce v období říjen až prosinec 2016
04.11. posvícenská zábava, hraje Šísl band
06.11. posvícení
25.11. rozsvícení vánočního stromu
05.12. čerti
10.12. mikulášská besídka
18.12. zpívání koled v kapli
26.12. turnaj ve stolním tenise
31.12. silvestrovský ohňostroj
Důležité termíny
07. – 08.10. volby do krajských zastupitelstev
08.10. výlov rybníka Němeček
09.10. výlov rybníka Bahňák
15.10. vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu
22.10. výlov rybníka Štírovský
28.10. výlov rybníka Truhlář
29.10. výlov rybníka Koupaliště
22.12. prodej vánočních kaprů
Tak to je vše a vy nezapomeňte včas napsat Ježíškovi, abyste za čtvrt roku měli
pod stromečkem co rozbalovat. Ale ještě pozor počátkem prosince na Lucifera,
protože i když si myslíme, že ty naše lumpárny jsou dávno zapomenuty, on je má
všechny pěkně sepsány ☺
Zastupitelstvo obce Mečichov

