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Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a naše domovy jsou opět nasáklé vůní čerstvého jehličí
a vánočního cukroví a na lustrech se pohupuje cizopasné jmelí. Adventním
svícnům již nezbývá žádný neohořelý knot. Ten poslední jsme zapálili o této zlaté
neděli, a tím dali Ježíškovi jasně najevo, že očekáváme jeho příchod. Děti si
v duchu nervózně opakují text dopisu adresovaného kanceláři Ježíška, odboru
vánočních dárků, a doufají, že jeho úředníci nevynechají žádnou položku
z uvedeného seznamu a rodiče ještě nervózněji doufají, že Ježíškovi zmocněnci
nepřibalí k objednanému zboží jako bonus do každé rodiny dva uprchlíky. Co se
parazitů týče, každý si určitě vystačí s tím jmelím, jakožto symbolem křesťanského
svátku a nestojí o křiklouna z minaretu. Nakonec zvala je německá Angelika, a ne
český Trump, tak proč by měli jíst z našich talířků, spát v našich postýlkách
a znásilňovat naše ženy. Budeme proto dál slavit Vánoce a ne ramadán a ctít naše
životní hodnoty, založené na rovnoprávnosti mužů a žen a svobodě vyznání. Tyto

politicko-náboženské šarvátky jsou naštěstí naší obci, ležící v podhůří Šumavy,
relativně vzdáleny, a tak se můžeme v klidu zaobírat všednějšími, za to pro nás
všechny rozhodně důležitějšími starostmi. Koho v Mečichově zajímá zvolení
Donalda Trumpa prezidentem Spojených států amerických, když peníze posílá Jiří
Zimola z Budějovic?! A o tom jsme zrovna v uplynulém čtvrtletí rozhodovali, tak si
to pojďme shrnout.
Volby do krajských zastupitelstev
Druhý říjnový víkend se v celé České republice konaly volby do krajských zastupitelstev
a jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR. My jsme senátora volili v roce 2014 společně
s obecním zastupitelstvem, a jelikož má tato funkce šestiletý mandát, tak nás ing.
Karel Kratochvíle bude zastupovat až do 18. října 2020. Volební komise měla proto
o něco snazší úkol, protože sčítala pouze hlasy kandidátů do Zastupitelstva
Jihočeského kraje. Jelikož ale kandidovalo třiadvacet různých politických stran
a uskupení a v každé z nich někdy až šedesát kandidátů, u nichž bylo navíc možné
uplatnit preferenční hlasy, byla to matematika rovna druhého stupně základní školy.
V Mečichově bylo ke dni voleb registrováno 224 právoplatných voličů a těm byly
vydány hlasovací lístky. Do kamen je nevhodilo devadesát z nich a ti je pak v pátek
sedmého, případně v sobotu osmého října přinesli do hlasovací místnosti na obecním
úřadě. Dosadíte-li si tyto údaje do trojčlenky, vyjde vám cifra 40,18%. Opět se tedy
potvrdilo, že k demokratickým volbám přistupujeme odpovědněji než zbytek národa,
protože celokrajský průměr činil 36,31%. Z těch devadesáti obálek vhozených do urny
byly tři neplatné, takže hlasy se rozpočítávaly z osmdesáti sedmi platných. A takto
jsme volili: ČSSD - 22 hlasů, ANO 2011 – 18 hlasů, KSČM – 13 hlasů, JIHOČEŠI 2012 –
10 hlasů, Koalice SPD a SPO 7 – 7 hlasů, PRO J.ČECHY-STAN, HOPB, TOP 09 také 7
hlasů, Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. a JIHOČEŠTÍ HASIČI po čtyřech hlasech a Strana
zelených a Česká pirátská strana obě po jednom hlasu. Ostatní kandidující strany nebo
hnutí nezískaly v Mečichově žádné hlasy. Po těchto volbách se pro náš kraj nic
zásadního nemění, protože vítězství obhájila ČSSD a staronový hejtman Mgr. Jiří
Zimola zůstává ve funkci další čtyři roky. Jediným zádrhelem pro naši obec je nezvolení
ing. Hany Tůmové, Ph.D. do Rady kraje, jelikož nám pravidelně přispívala na pořádání
fotbalového turnaje. Pevně však věříme, že se nám do příštího léta podaří z krajského
zastupitelstva nějakého mecenáše pro naši obec získat.

Výlov Němečka
S příchodem podzimu nastává pro rybáře období výlovů rybníků, protože musí své
sádky zaplnit až po okraj kapry, kteří posléze poputují na vánoční tabuli. Rok co
rok se tak děje i v Mečichově, a tak s prvním spadaným listím vytahují místní
ochotníci vysoké holínky, aby se po pás v bahně poprali s šupinatými protihráči.

A že tento boj vždy vyhrají není žádným tajemstvím. Letos na podzim bylo potřeba
vylovit pět obecních rybníků a rybníčků. Jako první přišel na řadu ten nejníže
položený v celé naší rybniční soustavě, což je samozřejmě Němeček. Jelikož se
tato akce konala v sobotu, kdy se zároveň konaly volby do krajských
zastupitelstev, tak jsme nejdříve odvolili a poté odlovili. ☺ Klimatické podmínky
letošní sezóny přímo vybízely k optimistickým prognózám na dobré přírůstky a tak
jsme plni očekávání s ustupující ranní přeháňkou sestoupili do loviště, abychom
potvrdili, případně rozptýlili naše očekávání. Již po pár vytažených vaničkách
plných ryb bylo všem jasné, že letos bude kaprů dostatek. Z šesti set padesáti zde
vysazených ryb si tři sta deset vysloužilo titul vánoční kapr a změnily adresu
dočasného pobytu na Malý Humíč. Těžko říct, jestli z toho ti kapři měli stejnou
radost jako všichni lovci. Zbylí kapři, co málo papali, si prodloužili pobyt na
Němečku do příštího října.
Výlov Bahňáku
Hned následující den po výlovu Němečka jsme lovili Bahňák. Na tento rybníček
vždy nasazujeme několik velkých kaprů, aby se zde vytřeli. Tento plůdek poté
většinou končí o pár desítek metrů níže, čili na Němečku. I tentokrát se malí
kapříci nestěhovali daleko a spolu s nimi i jejich rodiče. Těmto pár vyvoleným se
však za jejich zásluhy v reprodukci rýsuje růžovější budoucnost, než jejich
potomstvu. Po příštím výlovu totiž neskončí jako součást potravního řetězce při
štědrovečerní večeři, ale přemístí se na Velký Humíč. Tam budou drásat nervy
sportovním rybářům, kteří se je při pravidelných závodech budou snažit přelstít
tučnou žížalou nebo vařenou kukuřicí.
Výlov Štírovského
Po dvoutýdenní odmlce se obecní rybářské komando přesunulo na Štírovský. Zde
byli nasazeni pouze kapři, a tak bylo pro všechny velké překvapení, když v sítích
postupně uvízlo čtyřicet tři mladých zhruba dvaceticentimetrových štik. Jak se do
rybníka dostaly, je pro nás velkou záhadou. Nejpravděpodobněji však využily
vysoké hladiny vody, která počátkem léta zaplnila i jinak vyschlou strouhu na
přítoku rybníka a zdrhly k nám od souseda. Kaprům tito pidipredátoři naštěstí
neublížili, zato do poslední šupiny vyluxovali ostatní drobnou havěť, která zde
ještě v loňském roce čeřila hladinu. Nový domov štiky nalezly v Malém Humíči, ale
to jen velmi dočasně. Po vánočním výlovu se budou muset znova přestěhovat do
některého z našich rybníků, kde nám nebudou plenit chovné ryby, ale zároveň
nebudou samy sežrány většími dravci. Nejen štikám, ale i kaprům se letos na

Štírovském líbilo. Dvě stovky největších šupináčů se tak přemístilo do Malého
Humíče. Více již nebylo potřeba, protože na vánoční prodej jsme v té době měli
připraveno 510 ryb, což byla královská rezerva i s případnou návštěvou malého
Vydrýska, který nám plenil loňskou populaci. Zbylí kapříci byli proto rozděleni na
Němeček a Velký Humíč.

Výlov Truhláře a Koupaliště
Poslední „pracovní sobotou“ byl pro místní rybáře pátek 28. října. V tento sváteční
den přišel na řadu nejprve Truhlář a následně i Koupaliště, původně plánované
na sobotu. Z Truhláře jsme vyndali více bahna než ryb, protože žabinec, jak se
lidově nazývá okřehek menší, překryl celou hladinu tohoto malého rybníka
a s největší pravděpodobností zadusil většinu ze zde vysazeného plůdku. Příští rok
proto budeme muset přistoupit k jeho likvidaci se stejnou razancí, jako před pár
lety na požární nádrži. Chuť nám spravilo alespoň dvě stě padesát kapříků
ulovených na Koupališti. Tuto násadu jsme rovněž rozdělili mezi Němeček a Velký
Humíč. Nyní nás čekají už jen oba Humíče. Nejprve ten malý těsně před vánočními
svátky a potom velký, ale ten až napřesrok někdy kolem Velikonoc.

Vývoz nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu
Týden poté, co jsme vymetli nepotřebné a obnošené politiky z krajských
zastupitelstev, jsme totéž spáchali i s harampádím nashromážděným v našich
domovech. Do obce totiž dorazily popelářské vozy firmy Becker Bohemia s.r.o.,
aby si opět po půl roce tyto naše poklady odvezly. Vlastně se již nejedná o Becker
Bohemia s.r.o., protože tato společnost přešla pod křídla koncernu Marius
Pedersen a.s. a nově se přejmenovala na Odpady Bohemia s.r.o., ale to je těm
našim starým gaučům, sjetým pneumatikám a vyjetým olejům asi jedno.
Znova odpady
A o odpadech ještě jednou, ale tentokrát trochu z jiného soudku nebo vlastně
kontejneru. A nemusíte se bát, nebudeme křičet, kárat, ani nikoho tahat za uši, ale
pouze chválit a to především vás všechny. Díky vám jsme totiž získali ocenění,
o němž jsme zaprvé ani nevěděli, že existuje a zadruhé bychom ani ve snu
nepomýšleli, že jej můžeme
vybojovat. Přitom to nikoho
nebolelo, ani nikterak zvlášť
nezaměstnalo.
Společnost
ELEKTROWIN
před
časem
vyhlásila soutěž ve sběru
vyřazených elektrozařízení, o níž
nás
informovala
kratičkou
mailovou zprávou. Popravdě jsme
ji ani nezaznamenali. Sběr
elektroodpadu jsme nezřizovali
kvůli nějaké soutěži, ale kvůli
potřebě nás všech, jak se legálně
a ekologicky zbavit vysloužilých
spotřebičů.
O
to
větším
překvapením bylo, když jsme
v polovině listopadu obdrželi od
zmíněné společnosti dopis, jehož
první řádky zněly takto: „dovolte
mi, abych Vám oznámila, že obec
Mečichov dosáhla nejlepšího
výsledku v soutěži měst a obcí ve
sběru vyřazených elektrozařízení

pořádané KS ELEKTROWIN a.s., a to za období 1.8.2015 - 31.7.2016 v kategorii:
Nejvyšší absolutní výtěžnost ve sběru zpětně odebraných spotřebičů ve výši
12,5 kg/obyvatele - obce do 1 500 obyvatel“. Zároveň jsme byli vyzváni, abychom
se dostavili na setkání představitelů měst a obcí druhého a třetího stupně
Jihočeského kraje se společností EKO-KOM, kde mělo proběhnout slavnostní
vyhlášení vítězných měst a obcí. To se konalo v Žumberském Penzionu Marie s.r.o.
a náš starosta zde z rukou Pavla Hrocha, člena Rady Jihočeského kraje, převzal
jednak certifikát stvrzující tento úspěch, ale také šek v hodnotě dvaceti tisíc korun,
což bylo velice milé překvapení a pro naši vesničku krásný vánoční dárek. Do
třetice jsme obdrželi krásnou sošku „elektrowinového Oscara“.

Rozšíření a zpevnění místa pod kontejnery za prodejnou
A ještě jeden odstavec k odpadům, ať je to do třetice, ale to už bude opravdu
všechno. Stejně jako jsme koncem léta nechali vydláždit a obezdít plácek na
kontejnery u kaple svatého Václava, vybudovali jsme na podzim totéž i na návsi za
prodejnou. Původní plac jsme navíc rozšířili, protože trend třídění odpadů
v budoucnu určitě nepoleví a různé nádoby budou zaručeně přibývat. Tento
prostor byl již před časem částečně vyasfaltován, a tak jsme na zbytek použili
stejný materiál. Doufejme, že tyto úpravy přispějí ke zvýšení komfortu při třídění
odpadu a zlepší udržování pořádku v těchto prostorách.

Výměna rozvaděče veřejného osvětlení
Drobná havárie veřejného osvětlení, způsobená pravděpodobně přepětím při
bouřce někdy v polovině června tohoto roku nás upozornila na špatný technický
stav rozvaděče. Nechali jsme proto celou skříň včetně jističů a automatické
regulace spínání osvětlení vyměnit za nové. Na podzim jste proto možná
pozorovali výkyvy v rozsvěcení veřejného osvětlení, kdy nejprve světla spínala
příliš brzy, téměř ještě za bílého dne, až se to postupně ustálilo na dnešním stavu.
To bylo způsobeno právě nastavováním citlivosti spínače, abychom zbytečně
neutráceli peníze za svícení, kdy to ještě není potřeba.
Přezkum hospodaření obce
Šest měsíců uteklo jako voda a na nás se opět přijela podívat pracovnice Krajského
úřadu Jihočeského kraje, aby zkontrolovala celé naše hospodaření. Přezkum
proběhl v úterý 25. října a týkal se hospodaření obce se svěřeným majetkem
v letošním roce. Po minulém „prohřešku“ se špatně vyřazenou ruční stříkačkou
v hodnotě 53,05 Kč jsme se po přijatých opatřeních „značně“ polepšili a dalších
omylů již nedopustili. Auditorce tak nezbylo nic jiného, než nás za bezchybné
účetnictví pochválit.
Revize kotlů na tuhá paliva
Letos nám vláda nadělila pod stromeček zase o jednu složenku navíc v podobě
revizí kotlů na tuhá paliva, které navíc nejsou jednorázové, ale budou se
pravidelně opakovat každé dva roky. Tyto kontroly se vztahují na topná zařízení
s příkonem od 10 do 300 kilowattů a teplovodním okruhem, tedy na většinu kotlů
na uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva v rodinných domech určených k trvalému
bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou napojené na
radiátory a s tepelným příkonem od deseti kilowattů výše. Jestli se vás to týká
a zatím jste se na to vybodli, tak neotálejte, protože čas máte pouze do Silvestra.
V opačném případě by se totiž mohlo stát, že už na Tři krále dostanete od
Městského úřadu ve Strakonicích dáreček v podobě dvacetitisícové pokuty.
Oficiálním cílem povinných revizí je podle ministerstva životního prostředí přispět
ke snížení množství vypouštěných škodlivých emisí a tím i zdravotních rizik. Ve
skutečnosti jde bohužel o zaplacení minimálně pětistovky reviznímu technikovi,
který se na kotel mnohdy ani nepodívá. My jsme si to nevymysleli, nesouhlasíme
s tím, ale ani to nezměníme, tak proč dráždit hada bosou nohou. Tuto revizi
opravdu nepodceňujte.

Oprava kolotočů
Koncem léta jsme u firmy Dřevokov objednali opravu konstrukcí obou dětských
kolotočů, které v obci máme. Oba totiž byly ve velice špatném technickém stavu
a dětem tak při jejich použití namísto zážitku ze zamotané hlavy hrozila spíše
návštěva chirurgické ambulance, kvůli možnému poranění o uvolněné kovové
části kolotočů. Jako první prošel omlazovací kůrou kolotoč umístěný v západní
části obce u areálu zemědělského družstva, protože na tom byl o poznání hůře,
než jeho kolega z druhého konce vsi. Technici z blatenského Dřevokovu nejprve
demontovali otočnou část, kterou srovnali, vyztužili a zavařili uvolněné vzpěry.
Poté kolotoč opatřili nátěrem základovou barvou. O svrchní nátěr se postarali naši
sezónní zaměstnanci. Na takto připravenou konstrukci namontovali místní truhláři
nová prkna, a tím bylo dílo dokonáno. Druhý kolotoč, nacházející se na Koutě,
na tyto procedury zatím netrpělivě čeká. Doufejme, že s prvním jarním sluníčkem
již bude také ve stoprocentní kondici a děti se tak na obou budou moci do sytosti
bezpečně vydovádět.
Posvícení
Počátkem listopadu měly všechny mečichovské hospodyňky napilno. První neděli
tohoto měsíce se totiž v naší obci konalo dušičkové posvícení, a tak bylo třeba
napéct hnětynky, vysmejčit pavučiny a zabít a oškubat husu, aby bylo čím nasytit
případné návštěvníky ☺ A kdo to všechno stihnul včas, mohl v pátek vyrazit na
posvícenskou zábavu, kde hrálo nám již dobře známé a osvědčené duo Šísl band
Vimperk. Po loňském vzkříšení této společenské akce, kdy nás mile překvapila
hojná účast návštěvníků, jsme se v tomto roce vrátili do ponurého standardu
poslední doby, kdy počet aktérů na parketu je téměř roven počtu účinkujících na
pódiu. Tuto statistiku nikterak nezlepšuje ani skutečnost, že pořadatelé nahradili
pěti a vícečlenné sbory za dua. Je smutné, že se místní obyvatelé ani třikrát do
roka nepřinutí oželet sledování napínavých nekonečných seriálů, kde pozorný
divák nesmí vynechat ani padesát dílů, aby mu neunikla důležitá informace o tom,
jestli hlavní hrdinka usmaží k večeři lívance nebo palačinky, a nevyrazí na
pouťovku, posvícenskou nebo hasičský bál pobavit se se svými přáteli.
Dodávka komunální techniky
V pátek 2. prosince se konečně začaly rýsovat konkrétní obrysy více jak rok
trvajícího projektu na vybavení naší obce pro boj s biologicky rozložitelným
odpadem rostlinného původu, jak posekanou trávu, spadané listí a slupky

od brambor honosně označují úředníci Ministerstva životního prostředí. Firma
RAMOS-KOO s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na akci „Vybavení kompostárny
pro obec Mečichov“, nám totiž tento den dodala objednanou techniku. Do garáží
našich „technických služeb“ tak přibyl zbrusu nový sedmačtyřicetikoňový traktor
Branson s hydrostatickou převodovkou a čelním nakladačem, výkonný štěpkovač
se samostatným spalovacím motorem, kalové čerpadlo, překopávač kompostu,
dva jedenáctikubíkové kontejnery a mulčovací rameno. Od příštího roku tak již
nebudeme
při
údržbě
krajnic
místních komunikací
odkázáni na pomoc
externích firem, ale
zastaneme
tuto
činnost
vlastními
prostředky. Na celý
tento projekt, včetně
jeho administrace a
zpracování záměru,
jsme získali dotaci
z Operačního programu Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 85%, takže
i přes poměrně obsáhlý výčet dodaných strojů naše obecní pokladna
nevykrvácela.
Rozsvícení vánočního stromu
O prvém adventním víkendu jsme naše domovy začali zdobit různými vánočními
symboly. V květináčích a truhlících se objevilo naaranžované chvojí se sušenou
trávou, v oknech se rozsvítily různé svícny a obýváky provonělo jehličí z čerstvě
upleteného jedlového adventního věnce. Velké obchodní domy již sice pomalu
začaly vánoční dekoraci, která jejich prodejní plochy zdobila od konce letních
prázdnin, nahrazovat velikonočními zajíčky, zbytek národa se ale přesto dál
připravoval na Vánoce. Stejně tak tomu bylo i v naší obci, kdy jsme v pátek
25. listopadu na návsi za pomoci většiny místních dětiček slavnostně rozsvítili náš
krásný stříbrný smrk. Této události tradičně předcházel lampiónový průvod,
doprovázený krásnými českými koledami, linoucími se z ampliónů obecního
rozhlasu. Poté jsme si ještě pár koled společně zazpívali přímo u zmíněného
stromku za hudebního doprovodu Zuzky Plechaté. Na závěr se každý mohl posilnit
párkem v rohlíku a rozehřát svařeným vínem, případně čajem. Chybět nemohly
ani tradiční štrůdlové hody ve sladkých i slaných variacích.

Čerti
První prosincové pondělí slavily svátek
všechny Jitky, zároveň ale také oslavoval
Lucifer a jeho parta rohatých umouněnců.
V tento den se totiž otevřela brána pekelná
a čerti se rozutekli do všech koutů světa,
aby tam posbírali všechny hříšníky a naplnili
jimi své pekelné kotle. Nebylo proto divu, že
se soumrakem tuhla provinilcům krev
v žilách. Zejména z těch nejmladších se
stávali pokorní andílci, kteří vůbec neznají
význam slovesa „zlobit“ a jen co uslyšeli
zlověstné řinčení řetězů, sypali ze sebe
jedno předsevzetí za druhým. Naštěstí doprovázel rohaté obludy hodný Mikuláš a
ten velkoryse dával hříšníkům druhou šanci a navíc i nějaké dobroty. Je vidět, že
staletími prověřená metoda cukru a biče je stále účinná.
Mikulášská besídka
Další blízké setkání pozemšťanů s pekelníky proběhlo následující sobotu v sále
místní hospůdky, kde svaz žen zorganizoval mikulášskou besídku. Její program
zahájili umělci z loutkového souboru „RADOST“, kteří nám zahráli krásnou
pohádku Třetí sudička od Josefa Křešničky. Potom už pódium ovládly síly pekelné.
Čert, Mikuláš a anděl postupně vyvolávali všechny hříšné duše a ty se pak snažily
vykoupit nějakou básničkou nebo písničkou. Kterým se to podařilo, byly navíc
obdarovány spoustou sladkostí. Když se za tímto zlato-bílo-černým triem
definitivně zavřely dveře hospody, rozjely to děti na parketě. Program besídky se
totiž uchýlil ke svému poslednímu bodu, a tím byla pravá nefalšovaná diskotéka
pro mladší i pokročilé.
Stanovení cen vodného pro rok 2017
Cena pitné vody se již několik let drží na stejné úrovni a nejinak tomu bude
i napřesrok. Spotřeba se lehce zvýšila, a tak firma ČEVAK, přestože nám příští rok
zaplatí více na nájemném, nemusí pro koncové zákazníky zdražovat. Fakturace
bude nadále probíhat ve dvousložkové formě v této výši:
- pevná složka vodného u vodoměru do 2,5 m3/H
355 Kč/rok s DPH
- pevná složka vodného u vodoměru do 6 m3/H
1 994 Kč/rok s DPH
- pohyblivá složka vodného
43,02 Kč/m3 s DPH

Místní poplatky
Poplatek ze psů se pro rok 2017 nemění a nadále platí 100 Kč za každého psa a je
splatný k 31. lednu 2017. Druhý a zároveň poslední poplatek je za odvoz
komunálního odpadu v roce 2017. Ani zde nebylo nutné zdražovat, protože firma
Odpady Bohemia s.r.o. zachovala stávající ceny i pro příští rok. Výši poplatku,
který musí být uhrazen do 15. února 2017, vidíte v níže uvedené tabulce.
Poplatek za komunální odpad v Kč za 1 rok
Objem sběrné
Četnost obsluhy
nádoby

Skupina

Počet poplatníků Výše
v daném objektu
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,-

Školení první pomoci
Již nějaký čas si pohráváme s myšlenkou
uspořádat pro všechny obyvatele obce
zdravotnické školení první pomoci. Téměř každý
z nás jezdí autem, v práci i doma používáme
různé nářadí nebo provozujeme různé sporty
a to jsou mimo jiné činnosti, při kterých bohužel
dochází k úrazům, někdy banálním, jindy ale
bohužel i velmi vážným. Nechceme samozřejmě
nikomu nic přivolávat, ale ruku na srdce, kdo
z vás by v takovéto krizové situaci věděl, jak
správně zraněnému pomoci a přitom mu ještě
více neublížil. Dohodli jsme se proto s jednou
sympatickou zdravotní sestřičkou, toho času na
mateřské dovolené, která se tohoto úkolu zhostí
a školením první pomoci, včetně praktických
ukázek na figuríně, nás provede. Přijďte proto
v sobotu 28. ledna v 17 hodin do sálu místní hospody, kde si připomeneme, jak
správně a účinně poskytnout první pomoc, protože právě ta ve většině případů
rozhoduje o dalším osudu zraněného.

Výročí spoluobčanů
16.01.
03.02.
13.02.
20.02.
24.02.
24.02.
10.03.
19.03.

Miroslav Lemon (č.p. 21) 70 let
Milena Šťastná (č.p. 102) 70 let
Václav Šilhavý (č.p. 38) 70 let
František Klečka (č.p. 62) 60 let
Jan Hampl (č.p. 41) 70 let
Božena Lávičková (č.p. 42) 80 let
Božena Braunová (č.p. 38) 65 let
Josef Sýkora (č.p. 25) 75 let

Kulturní, společenské a ostatní akce v období leden až březen 2017
07.01.
14.01.
25.02.
28.02.
04.03.
11.03.
25.03.

Výroční schůze SDH Mečichov
Hasičský bál – hraje skupina Talisman
Masopustní průvod
Bakus
Dětský maškarní bál
Oslava MDŽ
Výroční schůze Svazu žen

Důležité termíny
28.01. školení první pomoci od 1700 hodin na sále
31.01. nejzazší termín pro úhradu místního poplatku ze psů
15.02. nejzazší termín pro úhradu místního poplatku za komunální odpad
Letos už se toho od nás víc nedozvíte. Konec roku je za dveřmi a od přespříští
neděle začínáme všichni psát na nový list. Doufejme, že tam budou jen samé
příjemné zprávy a žádné katastrofy. Jak se ale říká: „každý svého štěstí strůjce“,
a tak tomu štěstí musíme jít naproti a ne sedět doma za pecí. Přejeme vám proto
na této cestě hodně štěstí a ať potkáváte jen samé příjemné lidi, protože nejhorší
je srážka s blbcem. Na úplný závěr ještě malá pozvánka na velkou show.
I tentokrát jsme pro vás připravili slavnostní zakončení tohoto roku velkolepým
ohňostrojem. Zveme vás proto 31. prosince v sedm večer na náves, abychom
nejprve společně shlédli tuto neopakovatelnou světelnou projekci a poté si do
toho sedmnáctého roku vzájemně popřáli především pevné zdraví.
Zastupitelstvo obce Mečichov

