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Vážení spoluobčané,
jakoby se příroda domnívala, že jsme si během léta neužili sluníčka dostatečně,
tak nám ještě na závěr tohoto roku připravila další překvapení v podobě „jarního„
adventu. Minimálně v jeho první polovině by málokdo uvěřil, že se blíží vánoce,
ale spíše velikonoce. Napučené stromy, rozkvetlé květiny, létající hmyz
a vymetená obloha bez mráčku se zářícím sluncem, to byla realita mikulášského
víkendu necelé tři týdny před Štědrým dnem. Pouze slunce posazené nízko nad
obzorem a pobíhající čerti namísto dětí s řehtačkami nám prozradili, jaký to
křesťanský svátek se vlastně blíží, a že zimu s celou její parádou máme teprve před
sebou. To, že jsme se ale vrtochy přírody nenechali ošálit, je patrné i z vůní
vánočního cukroví, linoucích se od sporáků a ze spíží všech hospodyněk, sváteční
výzdoby v oknech našich příbytků a mravenčího chaosu ve všech nákupních
centrech, kde lidé na poslední chvíli odesílali své dopisy Ježíškovi s přáním, aby
každému z nás nadělil, po čem touží, aby o Štědrém večeru před rozzářeným
stromečkem tekly jen slzičky štěstí z vysněného dárku nebo krásné chvilky
a nikoliv slzy zklamání a hořkosti. Ale ještě než usedneme ke štědrovečerní večeři
a vyhladovělí po celodenním půstu, s vidinou zlatého prasátka, se s chutí pustíme

do smaženého kapra s bramborovým salátem, pojďme si zrekapitulovat poslední
čtvrtletí tohoto roku.
Nohejbalový turnaj – akce firmy Vebor Logistic, s.r.o.
Jak jste možná někteří z vás zaregistrovali, 26. září se na místním hřišti objevilo
několik kamionových tahačů firmy Vebor Logistic, s.r.o. S touto firmou máme
navázanou velice dobrou spolupráci. Nejenže nám poskytuje zdarma auto jako
pódium pro různé akce, například při oslavách výročí založení sboru
dobrovolných hasičů letos v červenci nebo při konání automobilových závodů
Rally Agropa o měsíc později, ale zároveň nám na tyto a další akce finančně
přispívá formou sponzorských darů. I díky těmto korunkám se nám daří zajišťovat

krásné ceny třeba na turnaj v malé kopané nebo na velice oblíbené rybářské
závody. Proto jsme jednatelům této společnosti vyšli vstříc v jejich přání, zda by u
nás mohli pro své vybrané obchodní partnery uspořádat nohejbalový turnaj.
A abychom se jen nedívali, jak ostatní hrají, nabídli nám, abychom se tohoto
turnaje zúčastnili s naším vlastním týmem. Této výzvě jsme nemohli odolat
a se sportovci z řad firem Vebor logistic, Šumava trans a GAPA trans změřili síly.
V samotném nohejbalovém turnaji team Mečichov Boys nedal nikomu šanci a bez
jediné prohry turnaj vyhrál a tím získal i putovní pohár. Na dalším místě se umístili
hráči z firmy Šumava Trans, na třetím místě skončil tým Gapa Trans a poslední
příčku obsadili, jako správní hostitelé, sportovci reprezentující firmu Vebor
Logistic. Během turnaje zajistil organizátor drobné občerstvení, aby soutěžící
mohli průběžně doplňovat vydané kalorie. Ti si celou akci jednohlasně
pochvalovali, jak po stránce organizační, tak i z hlediska zázemí našeho
sportoviště. Věříme, že naše spolupráce s firmou Vebor Logistic bude pokračovat
a dále se rozvíjet a rovněž tento turnaj zaujme pevnou pozici ve sportovním
kalendáři naší obce.

Výlet do ZOO Praha
V sobotu 3. října se místní děti společně se svými rodiči vypravily v brzkých ranních
hodinách na zájezd do Prahy. Na cestě k hlavnímu městu organizátorky navíc
naplánovaly zastávku v Mníšku pod Brdy, kde na všechny čekalo překvapení
v podobě pohádkového sklepení. Zde si děti během prohlídky vyslechly od
průvodkyně přistrojené v šatech pro princezny působivé vyprávění o všemožných
pohádkových bytostech. Poté autobus všechny výletníky dopravil do pražské Tróji.
Návštěva naší nejznámější zoologické zahrady na sklonku pozdního babího léta
byla pro všechny skvělým zážitkem. V příjemně prosluněném odpoledni si každý
návštěvník, malý i velký, prohlédl své oblíbené exotické zvířátko, ať už šlo o tlupu
zvědavých surikat, pestrobarevné papoušky nebo majestátní slony indické
a zároveň se mohl dočíst i mnoho zajímavého z jejich života ve volné přírodě. Po
vyčerpávající prohlídce ZOO a drobném občerstvení vyrazila celá expedice zpět
k domovu.
Posvícenská zábava
Přestože jsme přesně před rokem vyhrožovali, že loňská posvícenská zábava byla
pro značný nezájem místních i přespolních obyvatel tou historicky poslední,
vedení našeho hasičského sboru si postavilo hlavu a navzdory mnoha odpůrcům
zorganizovalo muziku i letos. A světe div se, lidé přišli a dokonce po mnoha letech
byli hasiči po zúčtování této konkrétní akce v plusu. Tím se minimálně na rok
zbavili jednoho remcala, který jim mnohokrát tuto akci rozmlouval ☺ Možná, že
našli cestu, jakým způsobem tyto vesnické tradice zachovat, a přitom nezruinovat
vlastní kasičku. Dvoučlenná kapela Šísl band Vimperk udělala na sále stejný
„rámus“ jako pěti a vícečlenné, v místě zavedené, sbory. Ty by ale rozhodně
udělaly daleko větší rámus, kdybychom jim chtěli zaplatit totéž, co tomuto duetu.
Takže poklona pro naše paličaté vedení SDH.
Rozsvícení vánočního stromu
V pátek před první adventní nedělí jsme se již potřetí sešli na návsi, abychom
společně rozsvítili náš krásný vánoční strom. Dětičky zahájily tento slavnostní
ceremoniál lampiónovým průvodem za hudebního doprovodu tradičních českých
koled. Následovalo vystoupení Zuzanky Plechaté, která přímo na návsi zazpívala
několik vánočních koled a k tomu navíc krásně zahrála na dudy. A na závěr, jen co
to děti odpočítaly, se rozzářil stromeček a s ním i všechny dětské tváře. Poté byli
všichni přítomní přizváni k malému „rautu“, kde se krom mnoha druhů štrůdlů
a čaje podával rovněž svařák, takže na úplný závěr se rozzářily tvářičky i těm
starším ☺

Čerti a mikulášská nadílka
První prosincovou sobotu, jen co se slunce schovalo za obzor a vykoukly první
hvězdy, se v obci začaly dít podivuhodné věci. Všude se rozléhalo řinčení řetězů,
štěkali psi a děti měly stažená hrdla a žaludky strachy. To páni pekel ani letos
nezapomněli na knihu hříchů a vyrazili zúčtovat s nezbedníky. Aby však čerti
nepřestěhovali celou nastávající generaci do pekelných kotlů a nám pak neměl
kdo vydělávat na důchody, dohlížel na jejich řádění milosrdný Mikuláš s párem
andělů. Děti měly navíc šanci vykoupit se z pekelného sevření nějakou tou
básničkou nebo písničkou a příslibem vlastní nápravy. Usoudil-li Mikuláš, že se
dotyčná holčička nebo chlapeček tváří dostatečně provinile a zpytuje svědomí,
smazal jejich záznamy v knize hříchů a navíc je obdaroval i nějakou dobrotou.
Takže konec dobrý, všechno dobré. Ale aby to děti nepustily z hlavy zase moc brzy,
zopakovaly si blízké setkání s rarášky hned následující sobotu při mikulášské
nadílce, konané v místním sále, kterou zorganizovala děvčata ze svazu žen. Ještě
před samotnou nadílkou nám herci ze strakonického loutkového souboru
„Radost“ zahráli krásnou pohádku Rozum a štěstí.
Zpívání koled u místní kapličky
V podvečer zlaté adventní neděle jsme se všichni sešli u kapličky, abychom shlédli
vystoupení místní mládeže. Menší děti nám zarecitovaly vánoční básničky a ty
starší zahrály scénku o třech králích. Nakonec nám za hudebního doprovodu dua
Pilný – Kadlec všechny společně zazpívaly několik překrásných koled.
Nový poskytovatel internetu
Po dlouhých peripetiích se nám konečně podařilo přivést do obce dalšího
poskytovatele internetu, firmu Starnet, jejíž nabídka s cenou 250 Kč za měsíc je
proti stávajícím poskytovatelům velmi zajímavá. Vlastní montáž vysílače proběhne
v řádu několika dní, takže již velmi brzy budete moci využívat jejich služeb.
O podrobnostech vás budeme pochopitelně včas informovat.
Něco málo z pracovních aktivit
Po vyřízení všech nutných legislativních procesů byla na podzim na výjezdu z ulice
od Čečelovic osazena dopravní značka „Dej přednost v jízdě“. Doufejme, že to
mnoha cyklistům, kteří po této cyklostezce jedou poprvé, prodlouží život, protože
již nebudou z plné rychlosti brzdit až u pomníku na návsi. Ze společné dotace
Svazku obcí Blatenska byl realizován pasport veřejného osvětlení obce Mečichov
a aktualizace pasportu místních komunikací, plánu zimní údržby. Pořízení těchto
pro běžného občana nic neříkajících dokumentů je jednak pro obec ze zákona

povinné a hlavně potřebné v případě žádosti o dotaci na opravu komunikací.
V polovině října proběhl další svoz nebezpečného a velkoobjemového
komunálního odpadu a ani tentokrát neodjížděly popelářské vozy prázdné. Další
termín již máme zamluven na 23. dubna, takže můžete v klidu celou zimu
shromažďovat harampádí až do jara. Za odvoz všech druhů odpadů, krom papíru,
železa a oděvů, pochopitelně platíme, ale díky zapojení obce do kolektivních
systémů EKO-KOM, Asekol a Elektrowin se nám nějaké koruny zase vrací zpět do
obecní kasy. V letošním roce to bylo příjemných 30.350,- Kč.
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Pro velký úspěch v prvním ročníku připravují opět po roce pánové Vojtěch Malý
a Petr Hrba turnaj ve stolním tenise. I letos se uskuteční o druhém vánočním
svátku, v sobotu 26. prosince a zájem je již nyní obrovský. Aby se vůbec celý turnaj
stihl odehrát v jednom dni, museli organizátoři rozšířit arénu na tři stoly.
Konkurence je obrovská a loňští poražení budou určitě usilovat o skalp úřadujících
mistrů z obou kategorií. Nenechte si to proto ujít a přijďte se podívat a povzbudit
své favority.
Silvestrovský ohňostroj
Další naše pozvánka je na velkolepý silvestrovský ohňostroj, který rozzáří
mečichovskou náves v sedm hodin večer. Přijďte se proto ještě naposledy v tomto
roce setkat se svými sousedy a shlédnout toto krásné světelné představení.
Pejskům se za těch deset minut hrůzy omlouváme.
Hasičský kalendář 2016
Dobré věci není nikdy trapné opakovat, a když jde o finanční podporu dětí
z Dětského centra ve Strakonicích, platí to dvojnásob. Proto i napotřetí nafotily
naše hasičky tematický nástěnný kalendář, a jelikož se od loňska o jednu členku
rozrostly, tak už jich máme dvanáct, stejně jako měsíčků. Křest kalendáře
a zahájení jeho prodeje proběhne kde jinde, než na našem hasičském plese
v sobotu 16. ledna příštího roku. Neváhejte proto ani chvilku a na ples se vypravte,
podpořit jak místní hasiče, tak děti bez domova a v neposlední řadě se i dobře
pobavit s přáteli a odreagovat. Hrát bude stejně jako v loňském roce kapela
Talisman a také cena kalendáře se proti loňsku nemění, pořídíte jej za rovných
200,- Kč, takže takové malé Déjà vu. Snad to bude platit i pro celkový výnos
z tohoto bohulibého projektu našich děvčat, který se vloni vyšplhal na úžasných
23.000,- Kč.

Výlovy obecních rybníků
Jako každý rok, tak i letos na podzim proběhly výlovy obecních rybníků, abychom
před vánocemi mohli uspokojit poptávku všech našich spoluobčanů po kaprech.
První na řadu přišel začátkem října rybník Němeček, který byl letošním extrémním
suchem postižen nejméně, a také to bylo na úlovcích znát. V podstatě zde
nechyběla ani jedna ryba při porovnání s naší evidencí a přírůstky byly rovněž nad
očekávání. Jen z tohoto jediného rybníka jsme již měli jistotu, že na vánoce bude
ryb dostatek. Tentýž den jsme ještě vylovili rybníček Bahňák, kde bylo od loňska
ponecháno několik trofejních kaprů s délkou kolem osmdesáti centimetrů. Ti se
přestěhovali do Velkého Humíče, kde budou přebývat dvě sezóny. Rybáři se je tak
budou moci pokusit o závodech přechytračit s nějakou divokou žížalou. Na
Bahňáku jsme rovněž nachytali celkem dost malých kapříků, kteří zde vyrostli
z potěru. Ti byli nasazeni do Němečka. Další výlov se konal o tři týdny později na
rybníku Štírovský. Tento rybník nemá po většinu roku žádný přítok a tak při
letošním suchu klesla jeho hladina o více než metr. To se pochopitelně negativně
odrazilo i v přírůstcích, protože ryby měly podstatně méně prostoru pro získání
potravy a naopak se snadno potravou stávaly. V mělké vodě byly pro volavky,
kormorány a vydry snadnou kořistí. Přesto všechno to nebyla úplná tragédie
a i zde se vytřídilo několik desítek kaprů na vánoční tabuli. Z původně 700
nasazených ryb jsme zde tratili něco přes stovku. Kvůli nedostatku vody jsme
nemohli vánoční kapry nasadit do Malého Humíče a tak museli být puštěni do
Koupaliště. Zde jim ale musel být pobyt 29. listopadu ukončen a přestěhovali se
přeci jenom do Malého Humíče, kde se po několika vydatných deštích hladina
nakonec zvedla na přijatelnou úroveň. Důvod byl prostý. Milé chundelaté zvířátko,
dětem známé z večerníčků od pana Chaloupka, kompletně vyplenilo rybník u
Nahošína, a když došly zásoby, přestěhovalo se k nám. Ještě týž den ráno před
výlovem stihla vydra posnídat a zbytek kapra nám nechala na louce u rybníka a
tím zaokrouhlila svůj lup v této její restauraci na rovných sedmdesát kousků. Jestli
jsme jí našim počinem odradili anebo se drze přestěhovala blíž k vesnici, se
dozvíme až po výlovu Malého Humíče těsně před Štědrým dnem, vlastně v době
kdy dostanete tento plátek do rukou. Takže když nebudou ryby, budeme o
vánocích servírovat pečená žebírka z nějakého ochránce přírody, těch je dost a
nejsou tak chránění jako ty chlupaté mrchy.
Výzva odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice
Upozorňujeme vlastníky lesů na povinnost vyplývající z lesního zákona a to účinně
bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců, kteří v současné době napadají některé
lesy. Vyzýváme vlastníky lesů, aby neprodleně prověřili zdravotní stav svých lesů a
v případě zjištění usychajících stromů s odpadávajícími jehlicemi a odlupující

se kůrou či jinak poškozených stromů, neprodleně v součinnosti s odborným
lesním hospodářem zajistili jejich odstranění z lesních porostů, pokácením
a včasným odvozem dříví z lesa, případně jeho chemickým ošetřením
či odkorněním za současné likvidace kůry.
Poplatky za komunální odpad
Firma Becker Bohemia s.r.o. nám předložila kalkulaci cen za odvoz komunálního
odpadu pro rok 2016. Stanovené ceny zůstávají stejné jako v letošním roce, proto
ani místní poplatky za odvoz komunálního odpadu nebylo nutné zvyšovat
a zůstávají na loňské úrovni stanovené v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky
č. 1/2012, kterou uvádíme níže. Připomínáme povinnost uhrazení tohoto poplatku
do 15. února 2016.
Poplatek za komunální odpad v Kč za 1 rok
Druh a objem
sběrné nádoby

Četnost obsluhy Skupina

Počet poplatníků
v dané
nemovitosti

Výše
poplatku

110/120 litrů

0 - 6 x ročně

1

rekreační obj./ 1

510,-

110/120 litrů

9 x ročně

2

2

765,-

110/120 litrů

12 x ročně

3

3

1.020,-

110/120 litrů

1 x 14 dní

4

4 a více

1.660,-

110/120 litrů

každý další svoz

-

-

+ 85,-

Místní poplatky ze psů
Místní poplatek ze psů pro rok 2016 je dle platné obecně závazné vyhlášky
č. 1/2010 stanoven ve výši 100 Kč za každého psa a je splatný k 31. lednu 2016.
Stanovení cen vodného pro rok 2016
Cena vodného, kterou zastupitelstvo obce schválilo dle předložené kalkulace firmy
Čevak a.s., zůstává na stejné úrovni jako v loňském roce. Úhrada vodného bude
i nadále účtována ve dvousložkové formě a zaplatíme za něj toto:
- pevná složka vodného u vodoměru do 2,5 m3/H
- pevná složka vodného u vodoměru do 6 m3/H
- pohyblivá složka vodného

355 Kč/rok s DPH
1 994 Kč/rok s DPH
43,02 Kč/m3 s DPH

Výročí spoluobčanů
10.01.
13.01.
27.01.
05.02.
05.02.
09.03.
09.03.
15.03.

Alena Šánová (č.p. 3) 65 let
Josef Polan (č.p. 98) 70 let
Miroslava Klečková (č.p. 35) 55 let
Růžena Dostálová (č.p. 78) 50 let
Miloslav Matoušek (č.p. 105) 80 let
Petr Hrba (č.p. 6) 50 let
Miroslav Vydra (č.p. 2) 55 let
Pavel Balek (č.p. 15) 50 let

Kulturní, společenské a ostatní akce v období leden až březen 2016
02.01. Výroční schůze SDH Mečichov
16.01. Hasičský bál – hraje skupina Talisman
06.02. Masopustní průvod
09.02. Bakus
13.02. Dětský maškarní bál
12.03. Oslava MDŽ
27. – 28.03. Velikonoce
Důležité termíny
31.01. nejzazší termín pro úhradu místního poplatku ze psů
15.02. nejzazší termín pro úhradu místního poplatku za komunální odpad
26.03. výlov rybníka Zážlení
a ještě jeden termín avizovaný s dostatečným předstihem
23.04. vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu
Závěrem bychom Vám všem chtěli popřát příjemné prožití vánočních svátků, aby
každý našel pod stromečkem vše, po čem touží, veselého Silvestra, stráveného
se svými blízkými a v novém roce mnoho pracovních i osobních úspěchů a hlavně
pevné zdraví. Snad se dočkáme i nějaké té sněhové nadílky, která k zimě přeci
jenom pořád ještě patří (i když nám ekologové stále omílají katastrofické pohádky
o globálním oteplování) a milovníci bílé stopy budou moci vyrazit na toulky
přírodou. Teď už nám zbývá jen se prostřednictvím tohoto čtvrtletníku těsně před
vánocemi rozloučit a o dalších svátcích, tentokrát už opravdu těch velikonočních,
s dalším vydáním zpravodaje zase na shledanou.
Zastupitelstvo obce Mečichov

