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foto: V průběhu Dne Měčínska se uskutečnilo tradiční pasování prvňáků na čtenáře.

Slovo starosty
Vážení přátelé,
letošní dlouhou, nepříjemnou zimu vystřídalo
nezvykle teplé počasí, což nám umožnilo včas
zahájit práce na rekonstrukci vozovek v Měčíně.
Opraven byl vodovodní řad a asfaltový povrch
v ulicích V Konci, Školní (s novým parkovištěm),
Zámecká, Za Rybníkem a komunikace z ulice
V Konci na Skašov. Zahájeny byly práce
na výstavbě chodníků od školy po hřbitov.
Před dokončením je úprava spodního náměstí, kde
byla položena nová dlažba příjezdových
komunikací. Doasfaltování stávajících komunikací
by mělo být hotové do konce června. Stranou naší
pozornosti nezůstávají ani naše obce. V Třebýcině
jsme dokončili opravu střechy a stavbu nové
pergoly v „Kontíku“, v Radkovicích došlo k opravě
nízkého napětí a veřejného osvětlení.

V Petrovicích jsme opravili koupaliště a dále
probíhá celková rekonstrukce společenského
sálu. Součástí rekonstrukce je i nákup nového
vybavení, tj. stolů a židlí.
Z kulturních akcí bych jmenoval „Den
Měčínska“, dále velmi zdařilou výstavu
mysliveckých trofejí pořádanou Mysliveckým
sdružením Měčín. Chtěl bych jim tímto
za výbornou propagaci města poděkovat.
Vážení přátelé, závěrem mi dovolte, abych Vám
všem popřál pěknou dovolenou a dětem krásné
prázdniny.
Zdraví vás
Váš starosta
Stanislav Skala

Městský úřad
Usnesení
z 20. jednání zastupitelstva Města Měčín,
konaného dne 04. 06. 2018
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
nesplněná usnesení z minulých jednání.

a vydává tímto zřizovací listinu příspěvkové
organizace.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
účetní doklady příspěvkové organizace ZŠ MŠ
Měčín za 1. čtvrtletí 2018 (rozvaha, výkaz zisku
a ztráty a přílohy účetní závěrky).

Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje o odložení Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje výjimku
výstavby ubytovacího zařízení k rozhodnutí z nižšího počtu žáků příspěvkové organizace ZŠ
v dalším volebním období.
MŠ Měčín ve školním roce 2018/2019 s tím, že
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí v případě potřeby budou chybějící finanční
rozpočtové změny č. 4/2018 schválené radou města prostředky na platy zaměstnanců organizace
čerpat z fondu odměn příspěvkové organizace.
dne 28. 5. 2018
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozpočtové Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou
opatření č. 5 /2018. Příjmy činí 30.000,– Kč, výdaje vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku ze psů, ve
činí 1.122.189,- Kč. Výše výdajů byla zvýšena na které se ruší OZV č. 4/2013 o místních
základě
schválených
usnesení
dnešního poplatcích.
zastupitelstva č. 410 o 3.389,- Kč ULICE a Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou
usnesení č. 411 o 1.500,- Kč Linka bezpečí.
vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku ze
Zastupitelstvo Města Měčín bez výhrad schvaluje vstupného.
rozbor hospodaření za období leden až duben 2018. Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo Závěrečný vyhlášku č. 3/2018 o místním poplatku
účet Města Měčín včetně Zprávy o výsledku za užívání veřejného prostranství.
přezkoumání hospodaření a dává souhlas Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou
s celoročním hospodařením bez výhrady. vyhlášku č. 4/2018 o pohybu psů a jiného
Při přezkoumání hospodaření Krajským úřadem zvířectva
na
veřejných
prostranstvích
v Plzni za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a k zabezpečení místních záležitostí veřejného
nedostatky. Závěrečný účet města byl zveřejněn na pořádku.
úřední desce města dne 17. 5. 2018 a sejmut 4. 6.
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou
2018.
vyhlášku č. 5/2018, kterou se stanoví část
Zastupitelstvo Města Měčín jednohlasně schvaluje společného školského obvodu základní a
účetní závěrku Města Měčín za rok 2017. Výsledek mateřské školy.
hospodaření Města Měčín za rok 2017
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou
před zdaněním činí 4.356.241,27 Kč.
vyhlášku č. 6/2018 kterou se ruší OZV č. 1/2006
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje:
– podmínky k zabezpečení požární ochrany
1) Změna č. 3 ÚP Měčín bude pořizována při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet
osob.
zkráceným způsobem dle §55a stavebního zákona.
2) Obsahem změny č. 3 bude vymezení dvou Zastupitelstvo města vydává Řád veřejného
nových zastavěných ploch pro bydlení (BI) na p. p. pohřebiště Měčín.
č.3007/63 a 3007/65.
Zastupitelstvo města navrhuje k prodeji
3) Pořizovatelem Změny č. 3 územního plánu obce
pozemek p. č. 224 v k. ú. Petrovice.
Měčín bude Městský úřad Klatovy, odbor výstavby
Zastupitelstvo města navrhuje prodej části
a územního plánování.
4) Určeným členem zastupitelstva města pro pozemku 5/2 v k. ú. Měčín.
spolupráci s pořizovatelem Změny č. 3 ÚP pana Zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí
S. Skalu, starostu města.
o prodeji části pozemku p. č. 1446/1 v k. ú.
Zastupitelstvo Města Měčín mění s účinností od 1. Radkovice u Měčína z důvodu nedoložení
ledna 2018 dodatkem zřizovací listinu včetně geometrického plánu a odhadní ceny pozemku.
všech dosavadních příloh a dodatků příspěvkové Zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí
organizace Základní školy a mateřské školy – p. o. o prodeji části pozemku p. č. 19/1 v k. ú.

Radkovice u Měčína z důvodu nedoložení
geometrického plánu a odhadní ceny pozemku.
Zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí o prodeji
části pozemku p. č. 19/1 v k. ú. Radkovice
u Měčína z důvodu nedoložení geometrického
plánu a odhadní ceny pozemku.

roku, polovina roku kalendářního. V uplynulém
čtvrtletí proběhla celá řada akcí, zejména
sportovních, ale také zápis do 1. ročníku ZŠ a
do mateřské školy.

6. dubna se konalo školní kolo matematické
soutěže Pythagoriáda pro žáky 6., 7. a 8. ročníku.
Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Žáci řešili v čase 60 minut 15 obtížnějších
členky finančního výboru p. Pošarové Marie a volí zajímavých úloh, kde mohli uplatnit logické
nového člena finančního výboru pana Marka uvažování, představivost i počtářské dovednosti.
Ze 6. ročníku se soutěže zúčastnilo 9 žáků,
Šimka.
ze 7. ročníku 8 žáků a nejmenší zájem projevili
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o výkonu žáci 8. ročníku, soutěžilo jen 5 žáků. Nejlépe si
pověřence s JUDr. Danielem Balounem.
vedli z 6. ročníku Natálka Šindelářová,
Zastupitelstvo
Města
Měčín
schvaluje ze 7. ročníku Matěj Netrval a z 8. ročníku
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Kristýna Sládková. Úspěšným řešitelem se stala
k financování běžných výdajů souvisejících Natálie Šindelářová a postoupila do okresního
s poskytováním služby sociální prevence – kola v Klatovech.
terénních programů pro uživatele návykových látek 9. dubna proběhl zápis do 1. ročníku základní
nebo omamných a psychotropních látek – program školy. K zápisu přišlo celkem 8 dětí, z nichž šesti
ULICE, s Městem Klatovy, ve výši3.389,– Kč. byl povolen odklad povinné školní docházky.
Zastupitelé pověřují starostu k podpisu smlouvy.
Do 1. ročníku tak z našeho spádového obvodu
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje poskytnutí
dotace na podporu Linky bezpečí ve výši 1.500,Kč. Zastupitelé pověřují starostu k podpisu
smlouvy.

nastoupí v září 2 děti. Od počtu přijatých dětí
do 1. ročníku se odvíjí i možný počet přijatých
dětí do mateřské školy, kam proběhl zápis
pro školní
rok
2018/2019
10.
května.
K
předškolnímu
vzdělávání
bylo
možné
přijmout
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a pouze 2 nejstarší děti, které se k předškolnímu
dohodu o umístění stavby Měčín – KT, Sadová, vzdělávání přihlásily, více nám kapacita
p. č. 2933/5 – NN č. IV–12–0013286/2/VB, mateřské školy neumožňuje.
s oceněním práv ve výši 68,– Kč bez DPH. Dívčí florbalový tým ve složení Eliška
Zastupitelé pověřují starostu k podpisu smlouvy.
Šindelářová, Natálie Janotová, Adéla Netrvalová,
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Smlouvu Nela Kubíková, Vendula Svobodová, Lucie
o dílo č. SD-608-18 na rekonstrukce ovládacích Šustáčková, Tereza Duchková, Adéla Bendová,
prvků na vodovodní síti, řadových šoupat a Adéla Šosová, Natálie Šindelářová a Tereza
podzemních hydrantů v Měčíně za cenu 898.550,– Mašátová se 19. dubna vypravil na velmi
Kč bez DPH. Zastupitelé pověřují starostu dlouhou cestu. Tam a zpět to totiž dělalo téměř
1000 km!!! Jako morální podpora jeli s námi
k podpisu smlouvy.
rodiče florbalistek. Koučem byl Radek Mašát a
Zastupitelstvo Města Měčín stanovuje počet členů jeho pravá ruka Filip Muknšnábl. Cestou vlakem
zastupitelstva ve stejné výši tj. 15 členů.
probírali a ladili strategii na páteční zápasy.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí zápis V malém batůžku jsme měli i tajného pasažéra,
č. 2/2018 finančního výboru.
malé růžové prasátko, které se stalo maskotem
Nálada během
Zastupitelstvo Město Měčín schvaluje členství měčínských florbalistek.
ve Spolku pro obnovu venkova ČR a schvaluje cestování byla velmi veselá a dá se říci, že k ní
přispěl i tým ragbistů, který obýval vagón
členský poplatek ve výši 2.000,– Kč.
společně s námi až do Olomouce. Po příjezdu
do Ostravy jsme se tramvají přesunuli do hotelu
MěÚ Měčín
Veronika, kde už pro nás měli přichystanou
Základní škola
výtečnou večeři. Dobře najezení a také už trochu
Zprávy ze školy
unavení jsme se ubytovali ve svých pokojích a
Není to tak dávno, kdy jsme se z roku 2017 přemýšleli, co nás asi zítra čeká…. Jaká bude
přehoupli do roku 2018, a je tu konec školního hala, jaké budou protihráčky, dorazí i maskot?

Někteří z nás usnuli rychle, jiní se vrtěli a ne a ne
usnout…. Ranní budíček obstaraly místo budíků
cinkající tramvaje pod okny.

na ubytování se snídaní i Český florbal částkou
6 806 Kč. Finanční prostředky, které nebyly
využity na zrealizování cesty na turnaj v Ostravě,
Po vydatné snídani jsme se všichni společně i budou využity na pořízení potřebné florbalové
s rodiči přemístili do sportovní haly Dubina. Už výstroje, ale i na pořízení dalších nezbytných
z dálky bylo slyšet bubnování a řev fanoušků. sportovních potřeb pro školu, protože v naší
V hale byla připravena dvě hřiště, na kterých se škole se nevěnujeme jen florbalu, ale i
střídaly dívčí a chlapecké florbalové týmy. Naše basketbalu, atletice a dalším sportovním
děvčata hrála první zápas s týmem Sovičky aktivitám, které jsou rozhodně vhodnějším
Žarošice a remizovala s nimi 2 : 2. Druhý zápas způsobem trávení volného času žáků než
sehrála s týmem ze ZŠ Horní Brno a ten vyhrála „potloukání se“ po Měčíně.
ředitelka školy
2 : 1. Postup do semifinále byl jasný. První
semifinálový zápas byl s týmem Sovičky V pondělí 30. dubna se uskutečnilo školní kolo
Žarošovice. Úžasný fandící kotel vytvořený dopravní soutěže. Jedná se o soutěž, ve které žáci
z rodičů hnal děvčata k vítězství. Celou halou se od 4. do 9. třídy soutěží ve dvou disciplínách, a
nesl pokřik Hej, hej, hej, růžová je nej. Tentokrát to v testech z pravidel silničního provozu a
naše děvčata zvítězila 2 : 0. Bylo jasné, že v jízdě zručnosti. Pro své mladší spolužáky ji
z Ostravy
povezeme
medaile!!!!!!!
Dalším chystají žáci 9. ročníku, kteří také přidělují
soupeřem byly hráčky z Tornáda Lutín. Zápas byl trestné body při jízdě zručnosti. Ti nejlepší pak
velmi vyrovnaný, oba týmy si přály zvítězit a získat školu reprezentují v okresním kole, které se koná
kov nejcennější. Nakonec se štěstí přiklonilo na v Klatovech, tam ke dvěma našim disciplínám
stranu Tornáda, které zvítězilo nad našimi hráčkami ještě přibyde poskytování první pomoci a jízda
4 : 2. No a naše děvčata tak získala stříbrné po dětském dopravním hřišti, kde na dodržování
medaile. Stala se tak druhým nejlepším týmem v pravidel a správnou jízdu dohlížejí dopravní
České republice, a to je prostě úžasné! Kromě policisté a strážníci městské policie. To se
druhého místa si odvážíme také ocenění uskutečnilo 17. května. Naši školu pod vedením
jednotlivců. Adéla Netrvalová byla oceněna jako pana učitele Zahálky reprezentovala dvě družstva
nejlepší gólmanka turnaje a dostala se tak do All – za mladší žáky to byli: Jan Němec, Zdeněk
stars týmu. Natálie Šindelářová získala 3. místo Rašpl, Štěpánka Zástěrová a Adéla Bendová,
za starší pak Jan Muknšnábl, Jan Tureček,
v soutěži v přesné střelbě.
Andrea
Žižková a Tereza
Zábranová.
Víte kolik týmů dívčích i chlapeckých bylo do této V konečném pořadí obsadilo družstvo mladších
soutěže v letošním ročníku přihlášeno? 1 164!!! Je žáků krásné 2. místo a starší žáci skončili
to opravdu skvělý výsledek být druhý nejlepší tým na 3. místě. Navíc Štěpánka Zástěrová byla
v celé republice z takového počtu škol. Stojí za ním vyhlášena jako nejlepší mezi mladšími dívkami,
nespočet tréninků, disciplína, ale také chuť do hry. za celou soutěž nasbírala jen 6 trestných bodů.
Velké poděkování patří mnoha lidem, ale Všem těmto soutěžícím i panu učiteli Zahálkovi
především trenérovi Radku Mašátovi, který děvčata gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
trénuje a vede tím správným směrem. Poděkování školy.
patří i úžasným rodičům, kteří vytváří florbalistkám
vhodné zázemí, podporují je a fandí jim jako o život 2. května se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili
(někteří tak mocně, že pak ztrácí hlas). Poděkovat jarmarku v České spořitelně v Klatovech.
musíme i naší paní ředitelce Vendule Čejkové, která V rámci realizace projektu „Abeceda peněz“
zajistila vše potřebné pro cestu do Ostravy i zpět. nabízeli veřejnosti výrobky, které společně se
Poděkovat se sluší i Vám všem, kteří jste drželi svými vyučujícími vyráběli v průběhu března a
palce a věřili jste nám. Za celou výpravu Ostrava dubna nebo je získali od sponzorů. Smyslem
projektu bylo, aby se žáci naučili určit výrobní
2018
Mgr. Michaela Šustáčková a Jarka Kolihová cenu, stanovit prodejní cenu, zvolit vhodné
Jménem všech hráček, trenéra pana učitele Mašáta i marketingové strategie. Výtěžek z této akce
jménem celé školy bych chtěla poděkovat všem využili na zaplacení materiálu na tyto výrobky,
sponzorům, kteří přispěli na rozvoj sportovních část využili na školní výlet a část věnovali
aktivit. Celkem jsme na sponzorských darech na nákup krmení pro psy pro psí útulek
obdrželi 46 500 Kč a nakonec přispěl hráčkám v Klatovech.

Ve středu 16. května se konala v KSC Měčín
besídka ke Dni matek, kde vystoupili pro svoje
maminky žáci od 1. do 5. třídy, besídku tradičně
zakončilo
vystoupení
pěveckého
sboru
pod vedením
paní
učitelky
Chloupkové.
Před besídkou probíhal také již tradiční prodej
měsíčku lékařského Ligy proti rakovině. Všem,
kteří zakoupením kytičky přispěli na boj s touto
zákeřnou nemocí, moc děkujeme.
Dne 29. 5. 2018 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili
Jarního basketbalového turnaje v Klatovech.
Obsadili 4. místo. Naše velké soupeře Plánickou ZŠ
a Švihov jsme sice opět nepřekonali, ale vyrovnané
zápasy jsme sehráli se ZŠ Masarykova, se ZŠ
Tolstého jsme remizovali a prohráli až na trestné
body.

poutavě hovořili o povinnostech i radostech
„mysliveckého řemesla“, připomněli dětem
zásady chování v přírodě a také předali důležité
rady pro chov psů. Děti se také zajímali o výcvik
společenských plemen, rozdíl mezi výcvikem u
jednotlivých plemen psů a o mnoho jiných
zajímavostí u čtyřnohých kamarádů. Velký dík
za tuto zdařilou akci patří také paní Vlastě
Vladařové, která vše zprostředkovala.

Poděkování
S koncem školního roku bych chtěla poděkovat
všem pedagogům základní a mateřské školy,
všem provozním zaměstnancům a těm, kteří nám
pomáhají při zastupování našich pracovníků
v době jejich nepřítomnosti. Ti všichni svojí
prací s dětmi a pro děti přispívají k vytváření
Středa 30. 5. 2018 patřila atletice. Na trojboji příjemné atmosféry ve škole, svým odpovědným
v Přešticích nás v nejmladší kategorii reprezentovali a svědomitým přístupem pomáhají plynulému
Lukáš Krýzl, Elena Šlaisová, Eliška Šindelářová chodu školy, vytvářejí dětem příznivé podmínky
zajišťují
kvalitní
vzdělávání.
Všem
(3. místo v hodu kriketovým míčkem + osobní a
zaměstnancům
přeji
příjemné
prožití
zasloužené
rekord 23 m), Natálie Němcová, Martin Němec
(5. – 6. místo v hodu kriketovým míčkem), Martin dovolené a žákům a dětem krásné slunečné letní
Větrovec, Matěj Biroš (5. – 6. místo v hodu prázdniny.
kriketovým míčkem) a Karolína Sigmundová. Poděkovat bych chtěla i zřizovateli, Městu
Ve starší kategorii nás reprezentovali Jana Měčín, který poskytuje nemalé finanční
Šteflíková (11. místo skok do dálky) Jakub Krotký, prostředky nejen na provoz školy, ale i
Petr Petrželka, Natálie Janotová, František Šlais na rekonstrukce a vybavení.
ředitelka školy
(13. místo ve sprintu, 11. místo v hodu míčkem),
Vojtěch Klička, Adéla Netrvalová a Anna Skalová. Školní družina
Uvedená umístění byla vždy ze 47 závodníků a je Čas plyne jako voda, do konce školního roku
tedy patrné, že naši žáci si vůbec nevedli špatně. zbývá jen pár dní a na dveře nám klepou
prázdniny. Proto je na čase se poohlédnout, co
Celkově jsme ze 13 škol obsadili 7. – 8. místo.
nám tento školní rok přinesl. Celý rok byl plný
10. června v rámci Dne Měčínska bylo 14 prvňáčků zážitků. Podnikli jsme nespočet výletů, převážně
slavnostně pasováno na čtenáře. Ukázali svým do Přeštic, tam jsme navštívili Dům dětí,
nejbližším, jak se během roku s paní učitelkou knihovnu a relaxovali jsme v solné jeskyni. Poté
Šustáčkovou naučili číst, vyzkoušeli si, jaké to je jsme se vždy odměnili nějakou sladkostí
vystoupit na veřejnosti, mluvit na mikrofon.
v cukrárně „V Háječku“. Ale ne všechny dobroty
V další části Dne Měčínska vystoupil i pěvecký si musíme koupit, umíme si je i sami upéct,
sbor pod vedením paní učitelky Chloupkové. Ten zvlášť se nám vydařily posvícenské hnětýnky a
své vystoupení zopakoval i na Okresní výstavě perníčky. Ale to není jediné, co umíme vytvořit.
mysliveckých trofejí, která byla slavnostně zahájena Vyráběli jsme draky, čertovské lampičky,
v sobotu 16. června v KSC Měčín. Vystoupení andělíčky, pletli z papíru, zdobili vajíčka, jsme
pěveckého sboru nebylo jediným příspěvkem této zkrátka všestranní. A někdy si musíme i
výstavě. Žáci 9. ročníku s paní učitelkou Rábovou odpočinout, proto jsme uspořádali mikulášskou
pomohli i při instalaci výstavních exponátů a nadílku a pro celou školu maškarní bál. To nám
ale nestačilo, dokázali jsme nacvičit i dvě
vystavovaných obrázků.
pohádky na besídku ke Dni matek. Často
14. června si žáci 2. třídy vyšli s paní učitelkou
chodíme do přírody a hrajeme si na hřišti. Je
Jankechovou do přírody. Je červen – měsíc
vidět, že se nenudíme a užíváme si každý den.
myslivosti, a proto zařadila paní učitelka názornou
Přejeme všem krásné prázdniny, plné sluníčka,
výuku prvouky venku. Manželé Toušovi
pohody a odpočinku.
z Nedaniček předvedli výcvik loveckých psů, velmi
Vaše školní družina

Mateřská škola

Dětský divadelní spolek Měčín

Je červen. Se školkou za sebou máme rok plný her,
pohádek, příběhů, písniček, sportování, povídání i
malého zlobeníčka. Viděli jsme spoustu divadelních
představení, jezdili na plavání, na výlety…
za zvířátky do ZOO i za dinosaury. Na dalších dvou
jsme se vyřádili …. v Tyjátru a v Techmánii –
na tyto dva výlety jsme využili finanční prostředky
získané ze cvičení jogy. Děkujeme, p. Klimo a
všem „jogínkám“.
Vším, co ve školce děláme, zprostředkováváme
dětem poznávání světa a jeho fungování, mezilidské
vztahy a zásady chování člověka ke svému okolí.
Do 1. třídy letos z MŠ odejdou pouze 2 děti,
přejeme jim, aby se v té velké škole neztratily  a
byli oporou jeden druhému.
Všem krásné léto…

Dětský divadelní spolek Měčín oznamuje, že se
pokouší v amatérských podmínkách natočit
filmovou pohádku O Sněhurce (viz foto). V
následujícím školním roce 2018/19 bude
proveden nábor nových zájemců o činnost ve
spolku, který se schází ve staré škole v Měčíně.

MŠ

Petra Braunová

Kultura
Ohlédnutí za kulturou…
Na začátku června proběhl tradiční Den Měčínska.
Tentokráte byl ve znamení filmu. Malí i velcí si
mohli vyzkoušet, jak rozpohybovat nakreslené
obrázky.
Některé děti tato činnost zaujala natolik, že se
několikrát vrátily a vyrobily si dokonce svůj krátký
animovaný příběh.
Součástí Dne Měčínska bylo i pasování malých
čtenářů, prvňáčků. Tentokráte je do světa knížek
zavedl a tedy odpasoval, Viktor Ponrepo, průkopník
kinematografie a majitel prvního stálého kina
v Praze.
Zlatým hřebem odpoledne bylo vystoupení
imitátora Petra Jablonského. Pan Jablonský nás
provedl jak světem politiky, tak i showbyznysem.
Vystoupení bylo pěkné, i když komornějšího rázu.
Popravdě nás velmi překvapila a také dost zamrzela
malá účast našich spoluobčanů.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se 2. 6. 2018 zúčastnili a
všem, kteří se podíleli na organizaci akce ke Dni
dětí Diskotéka pro Elišku.
S Vaší pomocí se podařilo vybrat 21.206,– Kč.
Největší obdiv patří účastníkům dražby dětského
dortu místní cukrářky, která nám jej věnovala.
Díky třem měčínským rodinám se vyšplhala cena
na neuvěřitelnou částku. Šťastný výherce dort
ihned předal Elišce a její rodiče ho rozkrájeli pro
přítomné děti.
Zpestřením bylo i taneční vystoupení skupiny
MINI DOLLS. Díky účasti těchto dětí a jejich
rodičů byl příspěvek na vstupném také nemalý.
Je s podivem, že i lidé, kteří Elišku osobně
neznají, přispěli k tomu, aby se Elišce
zjednodušil život pomocí nové jídelní židličky,
jejíž cena je 56.000,–.

Pevně věříme, že Den Měčínska i nadále zůstane
součástí kulturního dění v naší obci.
Plánujeme…
Po prázdninách plánujeme tyto kulturní akce:
setkání s cestovateli Janou Dvorskou a Milošem
Kašparem, ples Města Měčína, koncert pěveckého
sboru Melodica.
Přejeme všem krásné léto a hodně kulturních
zážitků.
KK

Celým odpolednem nás provedla Mgr. Michaela
Šustáčková, které tímto chceme vyjádřit velký
dík. Dětičky na parketu neúnavně juchaly
v doprovodu DJky LA KATE, jíž mnohokrát
děkujeme za bohatý playlist a dobrou náladu.

Na závěr děkujeme všem, kteří se dobrovolně a
s láskou zapojili do dětské diskotéky, neseděli doma
a přišli podpořit dobrou věc! Doufáme, že příští
akce Venkovské komunitní školy Měčínsko
proběhne za vydatné podpory měčínského
obyvatelstva.

návštěvníků výstavy v této části okresu nikdy
nebyli, přestože jsou dlouholetými obyvateli
Klatovska.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům,
kteří se významně podíleli na přípravě výstavy.
Jsou to: restaurace The PUB Praha, město Měčín,
Členové VKŠ ZD Měčín, Uzenářství Michal Skala a Řeznictví
Spolky
Hrdička. Bez nich by pro nás bylo uspořádání
Výstava trofejí spárkaté zvěře v Měčíně
výstavy složitější. Velký dík patří také všem
Ve dnech 16. 6. – 24. 6. 2018 se konala okresní členům našeho MS, kteří přípravě věnovali velké
výstava mysliveckých trofejí spárkaté zvěře úsilí a spoustu svého volného času.
ulovené v roce 2017, kterou pořádal Okresní Myslím, že jsme organizaci okresní výstavy
myslivecký spolek a MS Měčín z.s. Výstava se zvládli, a doufám, že všichni návštěvníci
pořádá každoročně a vždy v jiné části regionu. zahájení této výstavy i pak dalších dnů odcházeli
Pořádající myslivecká sdružení musí prokázat, že spokojeni.
Václav Korčík – předseda MS
jsou schopna akci takového rozsahu uskutečnit a
umístit potřebné množství trofejí. V našem případě
to bylo 1032 trofejí srnců, 76 jelenů, 108 daňků, Ukliďme Česko – Radkovice
7 jelenů sika, 14 muflonů a 23 kňourů, celkem tedy
1.260 trofejí ulovené spárkaté zvěře. Výstava se
uskutečnila v sále multifunkčního kulturního
zařízení Městského úřadu Měčín. Díky tomuto
zařízení a vstřícnosti MěÚ Měčín, především panu
starostovi Stanislavu Skalovi (zapůjčení zařízení,
uzavření komunikace v části před výstavou apod.),
jsme mohli opravdu v důstojném prostředí
uskutečnit tuto výstavu. Výstava tohoto druhu se
v Měčíně pořádala poprvé, a proto také panovaly
obavy, jak se nám, členům MS Měčín z.s., tato akce
podaří zorganizovat. Než se taková trofej pověsí na
výstavní panel a do sálu vstoupí první návštěvníci,
předchází tomu dlouhá příprava - od vybrání trofejí
a jejich řádného zaevidování až po posouzení a
určení věku ulovené zvěře.
Nemalou práci také dala příprava zázemí
pro návštěvníky. Znamenalo to zajistit příjemné
prostředí k posezení, kulturní program a
v neposlední řadě i občerstvení pro všechny hosty
výstavy.
Touto cestou bych chtěl rovněž poděkovat ředitelce
ZŠ Měčín paní Mgr. Václavě Čejkové
V sobotu 23. 4. se pod záštitou SDH Radkovice a
a paní učitelce Mgr. Marii Chloupkové, které města Měčín uskutečnila akce Ukliďme Česko.
připravily velmi hezké vystoupení žáků školy a Byly připravené 3 okruhy tak, aby vyhovovaly
výstavku výtvarných prací s přírodní tématikou. všem
věkovým
skupinám.
Vzhledem
Vystoupení pěveckého sboru ZŠ zpestřilo zahájení k vysokému počtu dobrovolníků jsme se rozdělili
výstavy a výtvarné práce žáků mohli návštěvníci na 3 party. Nejdelší okruh na Osobovy byl
zhlédnout po celou dobu konání výstavy.
dlouhý cca 4,5 km a trval lehce přes 2 hodiny.
Součástí této okresní výstavy je i oceňování Další okruh okolo Osobovské skály byl podobně
myslivců, kteří se výrazně podílí na činnosti a dlouhý. Poslední a nejkratší okruh byl po silnici,
propagaci myslivosti. Mezi oceněnými byli i směrem k Měčínu a pak po Radkovicích.
členové našeho MS.
Sesbírali jsme okolo 200 kg odpadu. Odpad byl
Touto výstavou jsme rovněž přispěli k propagaci odvezen do přistaveného kontejneru, který stál
regionu Měčínsko, protože podle slov některých na návsi, protože tento víkend byly ve všech

obcích připravené velkokapacitní kontejnery. Po
úklidu bylo pro sběrače připravené občerstvení v
naší klubovně. Pro malé sběrače byly připravené
také diplomy. Celkově se odpoledne velice povedlo
a počasí nám také přálo. Chtěl bych poděkovat
městu Měčín za ochranné prostředky, pytle na
odpadky a likvidaci odpadu. Dále bych chtěl
poděkovat členům SDH Radkovice za zázemí a
občerstvení na akci. A na závěr a úplně nejvíc bych
chtěl poděkovat všem 24 dobrovolníkům, kteří se
zúčastnili úklidu a ukázali, že jim není lhostejné,
jak vypadá jejich okolí.

Společný tým starších žáků Švihova a Měčína si
vedl úspěšně v krajské soutěži a v konečném
zúčtování obsadil 2. místo.

David Kůs, starosta SDH Radkovice

Starší přípravka hrála své zápasy turnajově a
svými výkony nám dělala radost.

Okénko zahrádkáře
V našem malém „OKÉNKU ZAHRÁDKÁŘE“

1. Chodov

65:26

62

2. Šv./Měčín

72:45

52

3. Hradešice

87:43

52

4. Tlučná

66:65

50

Jeden ročník skončil, a následující již klepe na
dveře.

chceme poděkovat za Vaši účast na akcích
pořádaných ZO Měčín. V letošním roce 2018 jsme Z kádru mužstva dospělých by neměl nikdo
pro Vás v měsíci březnu uspořádali přednášku odcházet a snažíme se tým vhodně doplnit pro
1. B třídu. Rozhodující bude přístup hráčů
ZAHRÁDKA s lektorem p. Papežem.
k tréninkům, který byl v jarní části soutěže
I v druhé polovině roku v měsíci říjnu se s Vámi
katastrofální a určitě nebude stačit na důstojně
setkáme při příležitosti 100. výročí založení
účinkování ve vyšší soutěži.
Československé republiky.
V oblasti mládeže budeme po dobrých
Někteří z Vás se podíváte na různé výstavy, možná
zkušenostech pokračovat ve spolupráci se
na tradiční výstavu v Klatovech Zahrada
Švihovem.
POŠUMAVÍ, která se koná v říjnu v prostorách
Byla přihlášena následující družstva mládeže:
Střední školy zemědělské a potravinářské.
Dorost – krajská soutěž pod hlavičkou Švihova
Dovolte, abychom Vám popřáli hezké léto a
Mladší žáci – OP pod hlavičkou Měčína
mnoho zahrádkářských zážitků.
Starší přípravka – OP pod hlavičkou Švihova
Český zahrádkářský svaz ZO Měčín (výbor)

Sport
Sokol Měčín
Fotbalová sezona 2017/2018 skončila a k naší
radosti se družstvo mužů stalo vítězem okresního
přeboru a vybojovalo si účast v 1. B třídě pro příští
soutěžní ročník. Během celého jara i přes kolísavé
výkony neopustilo první příčku a v konečném
součtu získalo na svého největšího soupeře
ze Strážova náskok sedmi bodů.
Nejlepším střelcem OP se stal náš hráč Dan
Vondra, který zatížil soupeřova konta třiceti
brankami.
1. Měčín

87:26

64

2. Strážov

87:39

57

3. Bolešiny

82:53

52

4. Malý Bor

73:61

49

5. Janovice

75:53

46

Závěrem bychom chtěli poděkovat trenérům
za jejich práci, fanouškům za přízeň a rodičům
za pomoc při dopravě na zápasy.
Za výbor Sokol Měčín
Jan Touš
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