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Vážení přátelé,
konec letošního roku se neúprosně blíží, Vánoce jsou na
dosah a nastává čas bilancování. Jak již jsem předeslal,
nejvýznamnější akcí, stavbou, bylo dokončení výstavby
ČOV a splaškové kanalizace v Měčíně. Tato
pro Měčínsko velmi významná a potřebná stavba byla
5. 12. zkolaudována a ČOV uvedena do ročního
zkušebního provozu. Po tuto zkušební dobu nebudou
občané Měčína platit stočné, toto bude hrazeno
z rozpočtu města. Stočné se začne platit od 1. 1. 2019.
Předpokládáme, že všichni občané budou napojeni
do 31. 12. 2018. Zároveň byly nově vyasfaltovány
všechny výkopy po kanalizaci. Celoplošně byl položen
nový asfaltový koberec v ulicích Školní, Dvorská,
Zámecká, Za Rybníkem (část), Černovec, Farní,
Malinecká a V Konci. Ulice Sadová, Školní (část),
Za Rybníkem
a
Sadová
(Školní)
plánujeme
rekonstruovat v příštím roce. V těchto dnech začala
rekonstrukce spodního náměstí. Všechny tyto práce
přišly na zhruba 55.000.000,– Kč, dotace byly necelých
36.000.000,– Kč. Ostatní hradí město z rozpočtu a
finančních rezerv z minulosti. Pro zajímavost,
do nového roku jdeme s tím, že na účtech města zůstává
zhruba 15.000.000,– Kč, a to prosím po stavbě ČOV…
Bohatý byl i kulturně společenský život. Několik
divadelních představení, letní kino, den Měčínska, ples
města a další akce jistě dokázaly zaujmout a pobavit
širokou veřejnost.
A co chytáme na příští rok? Plánujeme investice
za 12.000.000,- Kč. Namátkou již zmiňované
komunikace 5.000.000,- Kč, chodníky 1.800.000,– Kč,
v Petrovicích sál a koupaliště 700.000,- Kč, Bíluky –
rybník 500,000,- Kč, Třebýcina - střecha Kontík
250.000,– Kč, Radkovice - veřej. osvětlení 250.000,–
Kč, KSC Měčín 2.500.000,– Kč , atd. Financovat
z rozpočtu města budeme provoz ČOV, předpokládáme
náklady ve výši 800.000,– Kč. Dále chceme občanům
na svoz komunálního odpadu, v rámci zlepšení ochrany
životního prostředí, přispět částkou 150.000,– Kč.
Vážení přátelé, jako každý rok tak i v roce 2018 nás
čeká velké množství práce. Za dosud vykonanou práci
Vám všem upřímně děkuji a pevně věřím v další
spolupráci.
Dovolte mi, abych Vám při této příležitosti popřál
šťastné a veselé Vánoce, bohatého Ježíška, hodně štěstí
a zdraví Vám i Vašim rodinám v novém roce, v roce
2018.
Váš starosta
Stanislav Skala

Městský úřad
Usnesení
z 18. jednání zastupitelstva Města Měčín, konaného dne
11. 12. 2017
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí informace
starosty ke stavbě ČOV Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje cenu vodného
ve výši 24,72 Kč (včetně DPH 28,42 Kč) s platností
od 1. 1. 2018 a cenu stočného ve výši 34,81 Kč (včetně
DPH 40,03 Kč) s platností od 1. 1. 2018. Zastupitelstvo
schvaluje, že po dobu zkušebního provozu bude stočné
hrazeno z rozpočtu města, platba stočného pro připojené
občany bude od 1. 1. 2019.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Rozpočtové
opatření č. 9 /2017. Příjmy jsou zvýšeny o 747.738,–
Kč, výdaje jsou zvýšeny o 592.848,– Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Plnění rozpočtu
hospodaření 1 – 10/2017, včetně komentáře k rozboru
hospodaření.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Rozpočet na rok
2018. Příjmy celkem činí 18.323,70 tis. Kč, výdaje
celkem 27.066,80 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši
8.743,10 tis. Kč bude kryt finančními prostředky
z minulých let. Předpokládaný zůstatek finančních
prostředků k 31. 12. 2017 bude cca 15 mil. Kč.
Rozpočet
byl
schválen
včetně
příspěvku
pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Měčín ve výši
909 tis. Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Střednědobý
výhled rozpočtu Města Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Směrnice
o inventarizaci – plán inventur.
Zastupitelstvo schvaluje odměňování neuvolněných
členů zastupitelstva ve stejné výši jako doposud.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo vyúčtování
poskytnutých dotací pro rok 2018. Zastupitelé
rozhodují o vypracování dodatku smlouvy pro SDH
Radkovice a Bíluky – Radkovice na úhradu televize a
SDH Bíluky na posunutí termínu čerpání. Zastupitelé
pověřují starostu k podpisu dodatků smluv.
Zastupitelstvo Města Měčín souhlasí s Ceníkem služeb
na svoz a odstranění směsného komunálního odpadu
od 1. 1. do 31. 12. 2018 a s dodatkem ke smlouvě o dílo
č. 100150 – Ceník služeb platný od 1. 1. 2018
od Západočeských
komunálních
služeb
Plzeň.
Zastupitelé pověřují starostu k podpisům.
Zastupitelstvo Města Měčín vydává Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2017 o poplatku za komunální odpad.
Zastupitelé schvalují 20 % slevu z celkové částky ceny
za vývoz popelnice, kromě známky jednorázové.
Sazba poplatku od 1. 1. 2018 činí:
popelnice 110 – 120 l
1x měsíčně
790,– Kč
1 x 14 dní
1.400,– Kč
Kombinovaný vývoz
1.800,– Kč
1x týdně
2.120,– Kč
Jednorázový vývoz
100,– Kč

Zastupitelstvo Města Měčín souhlasí se sdružením
fin. prostředků s obcemi Předslav a Kbel v celkové
výši 1.278.366,– Kč pro Svazek obcí Měčínsko
za účelem předfinancování projektu: „Předcházení
vzniku
biologicky
rozložitelných
odpadů
prostřednictvím domácích kompostérů pro občany“.
Podíl Města Měčín činí 462.060,- Kč. Zastupitelé
pověřují starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
usnesení Rady města č. 606 ze dne 4. 12. 2017 a
souhlasí s tím, aby Rada města rozhodla o nájmu
nebytových prostor v přízemí a I. patře dvorního
traktu budovy č. p. 43 na parcele p.č.st. 53/1 v k.ú.
Měčín na základě takto zveřejněného záměru.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Výroční
zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/17.
Zastupitelstvo Města Měčín souhlasí s rozšířením
doplňkové činnosti o poskytování mimoškolní
nabídky volnočasových aktivit pro příspěvkovou
organizaci ZŠ a MŠ Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí účetní
doklady příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Měčín
k 30. 9. 2017 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy
účetní závěrky).
Zastupitelstvo Města Měčín souhlasí s Návrhem
rozpočtu a Střednědobým výhledem rozpočtu
pro Svazek obcí Měčínsko na rok 2018.
Zastupitelstvo Města Měčín neschvaluje prodej
pozemků p. č. 1322/1 a 1322/8 v k. ú. Radkovice,
část Osobovy.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje prodej
pozemku pč. 19/1 v k. ú. Radkovice u Měčína.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje pronájem
pozemku p. č. 3776 v k. ú. Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje odkup
pozemku p. č. 2245 v k. ú. Petrovice o výměře 218
m2 za cenu 150,- Kč/m2 od p. Fořtové Marie,
Petrovice 38.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí zápis
č. 2/2017 z jednání finančního výboru a zápis č. KV–
Z2/10/2017 z jednání kontrolního výboru.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí dopis
od podepsaných občanů obce Nedaničky.
MěÚ Měčín

Základní škola
Zprávy ze školy
O začátku letošního školního roku jsme vás
informovali již v zářijovém čísle Měčínských
novin. A než jsme se stihli rozkoukat, jsou tady
Vánoce a s nimi i konec kalendářního roku. Ale i
za tak krátkou dobu se toho u nás ve škole hodně
událo.
V úterý 26. září se v rámci akce Měsíc náborů,
kterou zaštiťuje FAČR, uskutečnil pro žáky
1. stupně a děti z mateřské školy sportovní den,

který připravila TJ Sokol Měčín. Spolu s dětmi a
žáky naší školy se této akce zúčastnili i děti a žáci
ze Základní a mateřské školy ve Švihově. Pr
všechny malé sportovce byla na deseti stanovištích
připravena spousta zajímavých soutěží, v nichž
mohli ukázat nejen svoje sportovní vlohy, ale také
to, jak se umí zapojit v kolektivu a být pro něj
oporou. Přestože byla celá akce organizována
„na poslední chvíli“, podařilo se do ní zapojit
cca 120 dětí a všem se velice líbila.
Ve středu 18. října se vydali žáci 4. a 6. ročníku
spolu se žáky ze ZŠ Předslav do DEPA Plzeň. Tady
na ně čekala multimediální hravá expozice „Jak se
točí peníze“, která umožnila žákům atraktivní
formou získat a procvičit znalosti, postupy a
dovednosti, které je naučí finančně myslet a které
dokáží aplikovat ve svém životě. Edukativní
program, který je koncipován pro konkrétní
věkové kategorie, pomáhá naplnit vzdělávací úkoly
v oblasti finanční gramotnosti, která je povinnou
součástí základního vzdělávání. Expozice má
za sebou více než desítku repríz v Grazu, Vídní,
Praze, Záhřebu a dalších městech a podpořila
vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti desítek
tisíc dětí. Vznikla z podnětu Erste Group a je
jedním z projektů „Erste Financial Life
Park“. V Plzni
se
expozice
uskutečnila
ve spolupráci s Českou spořitelnou, která se
finančnímu vzdělávání dětí a mladých dlouhodobě
věnuje. S expozicí „Jak se točí peníze“ souvisí i
soutěž o zájezd do Belgie a Nizozemí
pro 10 malých soutěžících s jedním dospělým
doprovodem. Víkendového zájezdu se zúčastní i
známý youtuber KOVY. Vše se dozvíte
na stránkách www.verimedobrymvecem.cz. Hrát
můžete do 18. dubna 2018, výlet se uskuteční
v květnu, nebo červnu příštího roku. Záštitu nad
jejím konáním v Plzni převzal náměstek primátora
města Plzně pro oblast ekonomickou Ing. Pavel
Kotas a náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro
oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivana
Bartošová.
Program
pro
školy
zahrnuje
90 minutovou interaktivní lektorovanou prohlídku +
workshop na míru postavený pro konkrétní věkovou
skupinu, pracovní sešit (pro každé dítě) – hodnotný
pracovní materiál, katalog výstavy, který díky
informacím, úkolům a zajímavým aktivitám
návštěvníci využijí i dlouho po návštěvě expozice, a
podklady pro výuku tématu finanční gramotnosti –
ucelený materiál, který lze využít samostatně, či
může posloužit k přípravě na expozici a následné
reflexi.

Ve středu 8. listopadu se žáci 8. a 9. ročníku
zúčastnili Akademie řemesel v kulturním domě
v Klatovech. Když jsme vešli do kulturního domu,
viděli jsme pestrou škálu škol a oborů. Měli jsme
spoustu možností na vyzkoušení - mohli jsme si
nechat nalakovat nehty nebo udělat masáž rukou,
či nový účes, namočit ovoce do čokolády a
ochutnat, přebalit miminko apod. Chlapce zaujal
obor počítačový programátor na střední škole
v Blatné, odborná škola ze Sušice s oborem
zedník nebo opravář zemědělských strojů, dívky
zase Střední zemědělská a potravinářská škola
Klatovy s obory cukrář nebo kuchař - číšník,
střední škola Strakonice s oborem obalová
technika, střední škola Sušice s obory kadeřník
nebo cestovní ruch. Všechny pak zaujala Střední
škola sportovní a podnikatelská v Plzni. Přesto
se spousta z nás ještě rozhoduje. Myslím, že si
všichni prohlídku moc užili, každý si něco odnesl,
ať názor, zájem o školu nebo jen letáčky.
Věra Šnebergerová, 8. ročník

Listopad je již tradičně ve znamení florbalu.
21. listopadu se vydaly reprezentovat školu dva
týmy děvčat. Mladší kategorie soutěžila v turnaji
Čeps Cup, okresní kolo. Celý turnaj měla naše
děvčata jednoznačnou převahu a odvážela si
diplom za 1. místo a postup do krajského kola.
Za školu hrály: A. Netrvalová, N. Kubíková,
L. Šustáčková, A. Šosová, N. Šindelářová,
E. Šindelářová, A. Bendová, N. Janotová.
Nejstarší dívky bojovaly v Nýrsku na okrskovém
kole Florbalu škol. Celý turnaj také bez zaváhání
vyhrály, zajistily si tak postup do okresního kola
v Klatovech. To se uskutečnilo 29. listopadu.
Po opravdu vypjatých utkáních získaly nakonec
úžasné druhé místo! Za reprezentaci děkujeme:
Š. Šindelářové, C. Wiedeman, A. Žižkové,
K. Sládkové, Š. Dvořáčkové, A. Jarešové,
J. Korčíkové, T. Bendové, S. Šuchmanové,
B. Zástěrové, T. Duchkové.
23. listopadu si florbal v okrskovém kole
Florbalu škol zahráli také naši nejstarší kluci.
Z kapacitních důvodů je posilovaly i 5. a
6. ročníky. Kluci sice ze základní skupiny dále
nepostoupili, ale dobře si zahráli ve vyrovnaných
zápasech. Za školu: M. Netrval, J. Hajšman, M.
Brant, O. Mašek, M. Šimek, J. Muknšnábl,
J. Petrželka, F. Šlais, J. Němec.
28. listopadu pokračovali v turnaji poháru Čeps
cup v okresním kole mladší žáci ve složení:
F. Šlajs, D. Sopr., J. Němec, O. Cibulka,
P. Petrželka, Novák D., Krotký J., Hřebec J.

Ze základní skupiny postoupili jako druzí v pořadí a
celkově obsadili krásné 3. místo.
Všem našim florbalistům a florbalistkám děkujeme
za vzornou reprezentaci a gratulujeme k jejich
výsledkům.
V pátek 1. prosince vyměnili prvňáčci svoji třídu
za prostory Městské knihovny v Měčíně. Paní
knihovnice Iveta Česáková pro děti připravila
netradiční výuku. Děti si nejprve vyposlechly moc
hezkou pohádku. Na pohádku navazovalo povídání
o adventním čase, tradicích a zvycích. U stolu se
pak děti pustily do vyrábění. Z bílého kartonu si
vystřihly tvar vánočního stromečku a vlnou pak
omotávaly a omotávaly, až se celý stromeček
zahalil do barev. Nakonec děti stromeček dozdobily
přízdobami. Práce se jim líbila a také zdařila.
Z knihovny si nesly nejen spousty informací
o adventním čase, ale i hezkou dekoraci. Děkujeme
paní knihovnici a do knihovny určitě brzy opět
zavítáme.
Od října na naší škole opět pilně pracují žáci
v kreativním
kroužku
ŠIKULOVÉ.
Pracují
s různými materiály a zkouší i různé techniky.
Se staršími dívkami občas i něco dobrého zkoušíme
upéct. Ve fotogalerii na internetových stránkách
školy si můžete prohlédnout některé jejich výrobky,
ty jedlé jsou už ale v bříšku… :-).
Od října pracují i další kroužky. Pod vedením paní
učitelky Zámečníkové každé páteční odpoledne
probíhá sportovní kroužek, v němž mají žáci
možnost seznámit se s různými sportovními
aktivitami a hrami. V pondělí a v sobotu pokračuje i
dívčí florbal pod vedením pana učitele Mašáta,
který působí na Základní škole v Přešticích, ale
práci s našimi florbalistkami se stále věnuje.
V pondělí odpoledne si florbal užívají chlapci
pod vedením pana učitele Časty za ZŠ Klatovy,
Plánická ul. Po týdnu se střídají chlapci z 1. stupně
a chlapci z 2. stupně. Ve středu odpoledne k nám
přijíždí trenér pan Aušprunk, který se ve dvou
blocích věnuje mladším i starším žákům
v basketbalu.
Začátek prosince byl plný různorodých aktivit
hlavně pro žáky 9. ročníku. Navštívili Dětské
centrum (Kojenecký ústav) v Plzni, seznámili se
s problematikou náhradní péče. Odnesli si hluboký
emoční zážitek.
Náladu jim pozdvihla paní Straková s částí své
sbírky panenek. Prohlédli si panenky, se kterými si
hrály jejich prababičky a babičky. Dozvěděli se, jak
se poškozené panenky opravují. Paní Straková
s sebou přivezla i svoji unikátní panenku z r. 1909.

V úterý 5. prosince navštívil naši školku a školu
Mikuláš se svojí družinou, kde samozřejmě
nechyběli čerti ani andělé. Pod maskami
pohádkových bytostí se tradičně skrývali žáci
9. ročníku.
Prosinec je tradičně bohatý na vystoupení
pěveckého sboru. Nechyběl při slavnostním
rozsvícení vánočních stromků. Můžete si ho
poslechnout na vánočním koncertě v kostele.
Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 jsme se my, žáci
8. ročníku,
zúčastnili
prohlídky
výstavy
Skašovské hračky u nás v Měčíně. Naší
průvodkyní se stala paní Česáková, jež nás
seznámila s historií řezbářského řemesla a
výrobou hraček. Hračky se vyřezávaly ze
smrkového dřeva. Prohlédli jsme si hračky, se
kterými si hráli naši praprarodiče. Když naše
prohlídka skončila, každý měl možnost se
podepsat do knihy návštěvníků. Potom jsme se
přesunuli do knihovny. V knihovně jsme získali
spoustu nových informací, např. razítko knihovny
je vždy na 17. a poslední očíslované straně, že
knihovna za rok pořídí 150 až 200 nových knih a
dohromady naše knihovna vlastní neuvěřitelných
9,5 tisíce knih. Myslím, že zajímavou informací
bylo i to, že za 5 let se ztratilo 10 knih a každá
kniha se po 30 letech odepisuje a dává pryč.
V neposlední řadě jsme mohli sledovat paní
knihovnici při postupu odepisování 50 let staré
knihy a zápisu nové knihy. Postup byl velice
složitý, myslím, že pro některé až nepochopitelný.
V poslední části nás čekal test.
Věra Šnebergerová, 8. ročník

Milí pracovníci e-shopu TianDe …
Moc Vám všem děkujeme za sponzorský dar – za
interaktivní tabuli. My, prvňáčci, jí říkáme
kouzelná, protože opravdu umí kouzelné věci.
Naše paní učitelka říká, že každý z nás má občas
udělat nějaký dobrý skutek. (A nejen o
Vánocích…) A vy, pracovníci e-shopu, jste pro
nás udělali skutek přímo obrovský … Děkujeme a
přejeme Vám krásné Vánoce a hodně úspěchů
v roce 2018!
Vaši prvňáčci s paní učitelkou Míšou

K poděkování za tak krásný a hlavně pro naše
žáky velmi užitečný dar se připojuje celá škola.
Díky této tabuli s dataprojektorem s ultrakrátkou
projekcí mohou naši prvňáčci zažít ještě
zajímavější a pestřejší hodiny. Od obchodu
TianDe nemáme ale jen tuto tabuli. Paní
Rabíková naší škole poskytuje i rozličné
papírenské spotřební zboží, se kterým naši žáci
pracují při výtvarné výchově a pracovních
činnostech. Za vše moc děkujeme.

zrána mě nějaký pán vytáhne a odnese do jiné
místnosti. Tahle je ale jiná. Je teplá, útulná a plná
světla. Vidím jásající děti, jak křičí: „Hurá!
Vánoce jsou tady!“. Pobíhají po pokoji a tančí.
Jsem rád, že mají takovou radost. Pán mě postaví
do stojánku. Děti se na mne okamžitě vrhnou a
začnou na mé větve věšet ozdoby a omotávat mě
světýlky a šimrajícími řetězy. V televizi běží
jedna pohádka za druhou, o zábavu je postaráno.
K večeru už jsou děti nedočkavé a ptají se: „Kdy
už přijde ten Ježíšek?“
Eliška Krýzlová, 8.ročník

Mateřská školka
1. prosince se 5. ročník vydal do Klatov
za netradičním vánočním tvořením. Po úspěšném
zakončení
plaveckého
výcviku
se
až
do odpoledních hodin žáci bavili vyráběním
gelových svíček v DDM Klatovy. Využili i
interaktivní hernu a na závěr si společně došli na
pizzu.
Od 28. 11. do 1. 12 byla ve škole provedena
pravidelná inspekční činnost pracovníky České
školní inspekce. Ti zjišťovali, na jaké úrovni jsou
veškeré služby, které škola našim dětem a žákům
poskytuje – vzdělávací, výchovné i stravovací.
Přestože ještě nemáme písemnou inspekční zprávu,
myslím, že naše škola patří mezi ty kvalitní.
Byly použity příspěvky z internetových stránek
školy, které psal Mgr. Jiří Zahálka, Mgr. Miroslava
Zámečníková,
Mgr.
Michaela
Šustáčková,
Mgr. Jana Rábová a žáci školy.
Na závěr bych chtěla všem svým spolupracovníkům
základní školy, mateřské školy, školní jídelny i
školní družiny poděkovat za celoroční práci a
popřát jim klidné prožití vánočních svátků,
do nového roku pevné zdraví, pohodu a štěstí
v osobním i pracovním životě. Totéž přeji i vám
všem, občanům Měčínska a zejména všem těm,
kteří během celého roku různým způsobem škole
pomáhali, ať už to bylo svým přístupem ke škole
nebo formou věcných darů a rozmanitými pracemi,
které vykonávali pro školu zdarma, a umožnili nám
využít ušetřené finanční prostředky na nákup
pomůcek pro výuku.
ředitelka školy

Vánoční strom
Pohodlně si stojím v lese. Je normální den.
Najednou přijíždí auto s károu. Uříznou mi kmen,
naloží a odvezou. Jsem zmatený. Kam mě to vezou?
Co se mnou bude? Potom mě strčí do tmavé
strašidelné místnosti. Trochu se bojím. V místnosti
čekám docela dlouho a čas utíká pomalu. Jednou

Co nového ve školičce od září?
Všichni si na sebe zvykli, ustal ranní pláč při
loučení s maminkou a především jsme si
společně užili spousty her, písniček a vtipných
chvilek. Prvními měsíci nás provázel pohádkový
Jeníček s Mařenkou – a když pohádku
zkomplikovala ježibaba z perníkové chaloupky –
vše jsme dokázali napravit a vyřešit.
I s čerty jsme si pěkně zařádili – to když nás
dokonce dvakrát navštívili u nás ve školce.
Jednou ti opravdoví velcí a podruhé naši
čertovští kamarádi z 1. třídy.
Nyní se již chystáme na nejkrásnější svátky
v roce – Vánoce. V úterý 19. 12. budeme mít
vánoční besídku, na jejím konci uslyšíme
kouzelné vánoční zvonění a možná přijde i
Ježíšek.
Vám všem přejeme klidné, veselé Vánoce
s Vašimi milými a blízkými.
MŠ

Kultura

Pojďte s námi za kulturou…
1. ledna 2018 zveme širokou veřejnost na tradiční
novoroční výšlap na PAHORKY.
Přijďte přivítat do přírody nový rok 2018 a
přiťuknout si se svými sousedy z okolních obcí
sklenkou šampaňského.
Sraz v Měčíně na nádvoří MÚ je ve 13 hodin.
Plánujeme…
Lucerna
v podání
Divadelní
představení
bolešinského ochotnického souboru.
Koncert ženského pěveckého sboru Melodica.
Besedu s cestovatelskou dvojicí Jana Dvorská a
Miloš Kašpar.
Všechny plánované akce budou upřesněny a
oznámeny na internetových stránkách, rozhlasem
a na obvyklých místech.

drahé knihy, když existují knihovny. Přiznám se,
dnes je velice těžké v tom nepřeberném množství
vycházejících knih najít ty dobré. Město nám
přispívá nemalou částkou na nákup nových knih
a domnívám se, že si zde vybere každý.
Žádám čtenáře, kteří mají knihy půjčené déle než
je obvyklá výpůjční doba, nechť je co nejdříve
vrátí a vstoupí do roku 2018 s čistým štítem.
Ostatní čtenáři na ně už netrpělivě čekají. Děkuji.
Doufám, že na každého z vás bude
pod stromečkem čekat nějaká kniha, a pokud ne,
neváhejte a přijďte si ji půjčit!
Do roku 2018 všem přeji více času na skvělé
knihy, více důvodů k úsměvu a hlavně pevné
zdraví!

KK

Vaše knihovnice

Poděkování
Děkujeme měčínské mládeži, že se 5. prosince 2017
zhostila role tradičních pekelníků. Doufáme, že
našim ratolestem poslušnost chvilku vydrží. Za rok
jste opět vítáni!

Oznámení
Knihovna bude uzavřena od 21. 12. 2017 do 2. 1.
2018.

Rodiče zlobivých dětí :-)

Rozsvícení vánočního stromu v Petrovicích
V sobotu 25. listopadu se v Petrovicích na návsi
slavnostně rozsvítil první vánoční strom v historii
obce. Před ozdobeným stromem se sešli místní i
přespolní občané, aby společně zahájili adventní
čas.
V rámci programu se na sále promítla nová filmová
pohádka z našeho regionu „O kouzelném jablku“.
Následovala ochutnávka vánočního cukroví,
perníčků, štrúdlu a dalších pochutin, včetně
vánočního čaje a svařáku. Děti si napsaly a zavěsily
na strom svá přáníčka pro Ježíška a zapálily
prskavky.
Samotné rozsvícení stromku bylo pro všechny
zúčastněné velkým zážitkem.
Soňa Brůhová

Knihovna
Knihovna je stejně jako škola centrem kulturního i
společenského dění a i letos se zde konalo několik
akcí. Děkuji všem, kteří se podíleli na jejich
přípravě, i těm, kteří se těchto akcí účastnili.
Jsem ráda, že se mohu setkávat s mnoha lidmi se
stejným zájmem o knihy a že se objevují stále noví
a nadšení čtenáři, a to i z řad našich nejmenších.
Vždyť i malí školáčci tu občas zažijí netradiční
výuku jako takové zpestření školního vyučování,
kdy si na konci vyzkoušíme jejich pozornost malým
kvízem nebo anketou. No, a kdo ještě váhá, zkuste
přijít jen tak "na kukačku" a uvidíte. Nač kupovat

Slovo faráře
Milovaní bratři a sestry, když jsem byl v řádě,
tak jeden otec stále říkal: „Bratři, brzy budou
Vánoce!“ My jsme se tomu smáli a on nám
vysvětloval, že s přibývajícím věkem skutečně
Vánoce jsou čím dál častěji. Už tomu pomalu
začínám věřit. Skutečně, Vánoce jsou za dveřmi
a každý to pozoruje ve svém okolí, ať už
při nákupech, na vánoční výzdobě měst a obci
nebo vlastního domova.
Ježíš se nám narodil v Betlémě - budeme zpívat
ve vánočních koledách. Bůh přišel na tento svět,
aby se stal jedním z nás a my se mohli setkat
s ním. Vánoce jsou svátky, kdy se rodina
společně schází, aby společně prožila radost
z narození Spasitele. Každý z nás rád vzpomíná
na své dětství, rozsvícený stromeček, koledy,
dárky pod ním a cestu na půlnoční. Máme radost
z obdarování, protože dar vyjadřuje, že někdo o
nás stojí, že si nás někdo váží. Tím největším
obdarováním je Ježíš, který mezi nás do našich
domovů přichází. Ať ho v záplavě povinností a
starostí
nepřehlédneme
pod
vánočním
stromečkem a také, až na konci kalendářního
roku budeme bilancovat, jaký ten uplynulý rok
byl, ať vidíme Jeho mocné působení a nebojíme
se spolu s Ním a s odvahou vstoupit do nového
roku 2018.
Radostné prožití svátků vánočních a
požehnaný celý nový rok 2018
Vám ze srdce přeje váš duchovní otec P. Tomasz

Bohoslužby ve vánočním období v Měčíně
24. 12.
v 16 hodin
25. 12.
ve 14 hodin
28. 12.
v 16 hodin
1. 1. 2018
ve 14 hodin

pekelní pomocníci. Děti musely básničkou a
příslibem vzorného chování přesvědčit Mikuláše,
že si nezaslouží odnést do pekla :). Nějaké ty
slzičky ukáply, ale čerti odešli nakonec
s prázdnou. Za šikovnost a statečnost obdaroval
Mikuláš všechny balíčkem.
Za SDH Bíluky přeji všem klidné a ničím
nerušené Vánoce, strávené s vašimi nejbližšími
v prostředí vašich domovů. Úspěšný závěr
starého roku a do toho nového vykročení pravou
nohou!

Tříkrálová sbírka 2018
Od 1. ledna do 14. ledna proběhne na území ČR Mikulášská nadílka v Radkovicích
opět tato charitativní akce, do které se aktivně
zapojují občané a hlavně děti z našeho regionu.
Obracím se proto na Vás s prosbou o pomoc a
podporu. Hledáme děti, které by byly ochotné jít
koledovat, ale také hledáme i dospělý doprovod,
protože bez něho koledníci nemohou vyjít do ulic.
Svůj zájem můžete nahlásit ve škole paní učitelce
M. Šustáčkové nebo panu R. Tykalovi v obchodě
s textilem, případně v Klatovech na Charitě. Každá
pomoc je vítána.
Koledníci by vyšli v Měčíně v sobotu 6. ledna.
Součástí této charitativní akce je i Tříkrálový
koncert, který se uskuteční v neděli 7. ledna
v kostele sv. Mikuláše v Měčíně. I zde je možnost
přispět jakoukoliv finanční částkou a pomoci tak
dobré věci.
Děkuji Vám všem, kteří nám pomáháte.

N. Nyklesová

Mgr. M. Šustáčková

V sobotu, 3. prosince se v radkovické hasičské
klubovně uskutečnila mikulášská nadílka, které
Venkovská komunitní škola Měčínsko z. s. a
se zúčastnilo z Radkovic a okolí 13 dětí včetně
Oblastní Charita Klatovy
těch nejmenších. Při jedné straně klubovny byla
Vás zve na
dětská dílnička, kde si děti mohly vyzdobit podle
své fantazie malé perníčky nebo vyrobit malého
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
čerta s Mikulášem. Když byly děti v největší
rozpracovanosti, ozvalo se zabouchání na dveře a
do
místnosti vstoupili Mikuláš s andělem a čerty.
v neděli 7. ledna v 16.00 hod
Děti přerušily práci a šly k Mikulášovi převést
v kostele sv. Mikuláše v Měčíně
připravenou básničku. Některé potřebovaly dodat
trochu odvahy od rodičů. Každé dítě dostalo
Vystoupí:
od Mikuláše za odměnu balíček. Pak následovala
Instrumentální soubor ORCHESTRION a
čertí diskotéka. Při té si děti mohly zatancovat
Pěvecký sbor ZŠ Měčín
s čerty, Mikulášem i andělem. Tím se tak mohly
trochu zbavit svého strachu a příští rok už
zvládnou říci básničku i bez pomoci rodičů.
Spolky
Na závěr děti dostaly přáníčka, na která
SDH Bíluky
namalovaly nebo za pomoci rodičů napsaly svá
I letos uspořádali hasiči tradiční mikulášskou přání pod stromeček. Ta pak šly pověsit
nadílku. Děti navštívil přímo doma Mikuláš, anděl a na vánoční stromeček, který stál před klubovnou.

Celé odpoledne bylo velice příjemné a věřím, že se
líbilo dětem i jejich rodičům. Za uspořádání nadílky
bych chtěl poděkovat paní Marii Dvořákové a také
občanům Radkovic, kteří se zapojili do organice a
úklidu klubovny. Chtěl bych také poděkovat
členům SDH Radkovice, kteří převzali záštitu
nad celou akcí.
David Kůs, starosta SDH Radkovice

SDH Měčín
Rok se s rokem sešel a opět na dveře klepou
Vánoce. Také my, hasiči, vám přejeme pohodové
svátky plné klidu, štěstí a spokojenosti a do nového
roku hlavně pevné zdraví. Dbejte opatrnosti
při zapalování adventních věnců a vánočních
svíček. Ať nehoří!
SDH Měčín

Vánoce
Vánoce – pro mnohé z nás nejkrásnější svátky
v roce - zejména pro děti, které na svých adventních
kalendářích odpočítávají dny, kdy už konečně bude
chodit Ježíšek a přinese vytoužené dárky. My,
dospělí, většinou trochu reptáme, protože Vánoce
nám přinášejí i více starostí ohledně příprav. Ale
nic se nemá přehánět, Také já se uklidňují, že
Ježíšek bude nadělovat i tam, kde se nestihlo uklidit
každé smítko a kde není napečeno patnáct druhů
cukroví. Tři druhy prostě musí stačit! Nenechám si
přece ujít možnost setkání blízkých a sousedů
v adventním čase – to je na Vánocích to
nejdůležitější. Vánoční besídky, tvoření, koncerty
plné vánočních písní a koled, to vše ve mně navodí
tu správnou atmosféru. Prožijme společně Vánoce
plné rodinné pohody, klidu a lásky, přivítejme rok
2018 s přáním všeho dobrého!
Konec roku bývá vždy obdobím bilancování a
jménem VKŠ bych zde chtěla poděkovat
za podporu naší činnosti Městu Měčín i vám, lidem
dobré vůle.
Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok!
za spolek VKŠ B. Bezděková

Z činnosti MS Měčín z. s.
Letošní rok se nese v duchu boje proti šíření
afrického moru prasat (AMP), který se objevil
na izolovaném území u Zlína. Jak se tam dostala
tato velice nebezpečná nákaza, zůstane asi
tajemstvím. Buď to byl úmysl, nebo nechtěné
zavlečení lidmi, kteří se pohybovali v oblasti
zasažené touto nebezpečnou nákazou. Každopádně
pro nás vznikl jeden velký úkol, který plníme už
řadu let i bez příkazu státních orgánů, a to je
intenzivní lov této zvěře. Letos je to navíc lov
bez ohledu na věkovou strukturu, na společném

nebo individuálním lovu a za použití dříve
zakázaných způsobů lovu. Je to samozřejmě proti
všem mysliveckým zásadám, ale je to nutnost,
která by nás mohla uchránit proti šíření této
vysoce nakažlivé nemoci. AMP je přenosný na
všechny druhy prasat. Pokud se nemoc dostane
např. do farmových chovů, je tam vždy 100%
úhyn těchto jedinců. AMP není přenosný na jiná
zvířata nebo na člověka. Aktuální výskyt AMP je
již několik let v Polsku na hranicích
s Estonskem, Litvou a Lotyšskem.
Pokud někdo z občanů najde uhynulý kus černé
zvěře, je nutné se vyvarovat jakékoliv manipulaci
s tímto zvířetem a nález co nejdříve nahlásit
myslivcům.
Příroda se bez pomoci člověka, který jí často
ubližuje, neobejde. A tak pomáháme i my.
Protože už nastal zimní čas, myslivci přikrmují
spárkatou zvěř, především jadrnými a
objemovými krmivy, abychom zčásti eliminovali
nepříznivý dopad spásání řepky, která je
spárkatou zvěři velmi vyhledávaná, ale bohužel
má špatný vliv na její trávicí trakt. Je možno
konstatovat, že stavy srnčí zvěře se zvedly oproti
předešlým rokům, kdy jsme si mysleli, že srnčí
zvěř dopadne jako zajíc, bažant a koroptev.
Naštěstí se tak nestalo.
Letos jsme opět instalovali pachové ohradníky
kolem kukuřičných polí ZD Měčín a prováděli
noční hlídání, abychom zabránili škodám, které
by mohli způsobit divočáci na této pro ně velice
atraktivní plodině.
V této době probíhají společné lovy (hony), tak
bych chtěl touto cestou požádat návštěvníky naší
honitby, aby na tuto dobu omezili pohyb v té
části krajiny, kde lov právě probíhá.
Na závěr bych chtěl pozvat širokou veřejnost na
tradiční myslivecký ples, který se bude konat dne
25. 12. 2017 ve 20°° hod.. Součástí plesu bude
bohatá zvěřinová tombola.
Kantor Jan, předseda MS Měčín

Okénko zahrádkáře
V našem malém Okénku zahrádkáře
chceme poděkovat za Vaši účast na akcích
pořádaných ZO Měčín.
V roce 2017 jsme se s Vámi potkávali na našich
přednáškách, v měsíci dubnu to byla OVOCNÁ
ZAHRÁDKA s lektorem Ing. B. Lhotským, CSc.
Zahrádkáři se zúčastnili i různých akcí.
Někteří z Vás se podívali i na různé výstavy,
možná jste byli na tradiční výstavě v Klatovech
ZAHRADA POŠUMAVÍ, která se konala v říjnu

v prostorách Střední školy zemědělské a
potravinářské. Doufáme, že i v nadcházejícím roce
se s Vámi budeme nadále potkávat na našich
přednáškách a akcích, které pro Vás budeme
pořádat v naší ZO ČZS Měčín.
Dovolte, abychom Vám popřáli šťastné a veselé
Vánoce, příjemné prožití nejkrásnějších svátků
v roce a v nadcházejícím roce 2018 hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a úspěchů v osobním i
pracovním životě.

Společný tým starších žáků, který hraje své
domácí zápasy v Měčíně, si vedl velmi dobře
v krajské soutěži a po zásluze mu patří druhé
místo v tabulce.
Tabulka

Český zahrádkářský svaz ZO Měčín (výbor)

Starší přípravka objíždí turnaje své věkové
kategorie. Dva z těchto turnajů proběhly
na našem hřišti a je radost se dívat na ty
nejmenší, jak se postupem času zlepšují.
Chtěli bychom na tomto místě poděkovat
trenérům a rodičům za práci a podporu.
V neposlední řadě nesmíme ani zapomínat na
fanoušky, kteří nás hojně podporovali při
domácích i zápasech venku. Podle statistiky
FAČR navštívilo domácí zápasy našich mužstev
v podzimní části 1100 diváků. Děkujeme.
Jak jsem již uvedl, Vánoce jsou za dveřmi,
rychle se přehoupne Nový rok a začne příprava
na jarní část sezony.
A-Tým se v rámci přípravy zúčastní zimního
turnaje SK SENCO Doubravka, a tak můžeme
pozvat příznivce, kteří budou chtít vážit cestu
do Plzně na následující zápasy.
So 13. 1. 12.30 h Petřín A – Měčín
Ne 21. 1. 14.30 h Přeštice – Měčín
So 27. 1. 14.30 h Měčín – Chlumčany
Ne 4. 2. 12.30 h Zruč – Měčín
So 10. 2. 14.30 h Vejprnice – Měčín
Po skončení turnaje čeká mužstvo soustředění
v Kašperských Horách.
Konec roku je i časem bilancování, které
proběhne 20. l. ledna na výroční valné hromadě
v sále KSC Měčín od 18.00 hodin. Zveme touto
cestou všechny členy a příznivce na toto setkání.
Závěrem bychom chtěli ještě jednou poděkovat
hráčům, trenérům, rodičům a všem příznivcům
za podporu. Dík patří též MÚ Měčín a ZŠ Měčín
za podporu a spolupráci.
Všem krásné a klidné Vánoce, mnoho pohody a
zdraví do Nového roku.
Za výbor TJ Sokol – J. Touš st.

Virtuální univerzita třetího věku ks MĚČÍN
Chceme poděkovat za Vaši účast na VU3V
v letošním roce v ks Měčín. Doufáme, že i
v nadcházejícím roce se s Vámi budeme potkávat
na našich přednáškách.
Dovolte, abychom Vám popřáli šťastné a veselé
Vánoce, příjemné prožití nejkrásnějších svátků
v roce a v nadcházejícím roce 2018 hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a úspěchů v osobním i
pracovním životě.
VU3V ks Měčín

Sport
TJ Sokol Měčín
Pomalu se nám blíží Vánoce, fotbalový ruch již
utichl, a tak se pojďme v klidu podívat, jak se dařilo
našim týmům v podzimní části soutěže.
Mužstvo dospělých v okresním přeboru potvrdilo
roli spolufavorita této soutěže a je na prvním místě
s náskokem šesti bodů před svými pronásledovateli.
Ztratili jsme pouze body prohrou v Lubech a
remízami s Dlouhou Vsí a Strážovem. Náš tým
nastřílel nejvíce branek, nejméně jich obdržel a Dan
Vondra je po podzimu nejlepším střelcem s 18
brankami.
Tabulka

Pro sezonu 2017/18, jak jsme již uváděli v minulém
čísle MN, jsme vytvořili společné týmy dorostu a
starších žáků se Švihovem.
Dorost v krajské soutěži střídal lepší okamžiky
s těmi slabšími, což především záleželo na účasti
hráčů na zápasech. Potěšující je, že hráči z Měčína
výkonnostně patří k nejlepším a Josef Benda patří
mezi nejlepší střelce soutěže.
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