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Vážení a milí spoluobčané,
prázdniny a doba dovolených jsou bohužel
za námi. My jsme ale ani v době prázdnin
nezaháleli, úspěšně pokračovala rekonstrukce
tříd v ZŠ Měčín v rámci akce „Zřízení a modernizace odborných učeben v ZŠ Měčín“.
Škola tímto získá moderní a kvalitně vybavené učebny, které přispějí k dalšímu zkvalitnění výuky na naší škole. Dokončení rekonstrukce je plánováno do konce letošního roku. Náklady na tuto akci jsou zhruba
9.500.000,– Kč, dotace min. školství je
8.200.000,– Kč. Dále jsme dokončili rekonstrukci vodovodu v Nedaničkách, a to I. etapy. V příštím roce proběhne II. etapa, byl
vypracován projekt a podána žádost o stavební povolení. Náklady na celou akci budou
zhruba 2.000.000,- Kč. Pozornost jsme věnovali i opravě komunikací, a to v Nedanicích
(za klubovnou SDH), Radkovice – Osobovy,
parkoviště před prodejnou COOP v Měčíně.
Opravy těchto komunikací nás přišly
na 1.200.000,-Kč. Dokončeny byly parkové
úpravy u DPS v Měčíně. V měsících září
a říjen bude realizována úprava a výstavba
křižovatky u školy směrem na Radkovice.
Dokončují se projekty horní náměstí a chodníky ve Farní ulici v Měčíně, most
v Petrovicích směr Němčice. V letošním roce
ještě chceme požádat o stavební povolení.
Vážení spoluobčané, pevně věřím, že se nám
zmíněné projekty podaří díky vaší přízni
a spolupráci v letošním roce naplnit a zrealizovat.
Váš starosta
Stanislav Skala

Školní – 104, 105, 106, 107, 112, 117, 123, 130, 168,
191, 192, 193, 194, 197, 214, 35, 56, 93, parc. č. 222,
parc. č.3007/14, parc. č. 3117/4, parc. č. 3169
V Konci – 10, 11, 125, 13, 141, 15, 16, 167, 178, 196,
198, 219, 3, 4, 5, 57, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 7, 73,
76, 80, 81, 90, 95, 96
Za Rybníkem – 110, 111, 143, 165, 173, 175, 177,
179, 182, 183, 184, 186, 188, 190, 199,
parc. č. 103/2, parc. č. 103/3, parc. č. 4365
Zámecká – 1, 118, 138, 189, 209, 74, 85, 87, E12,
E13, parc. č. 3009/12

Zastupitelstvo města
Usnesení
z 5. jednání zastupitelstva města Měčín,
konaného dne 2. 9. 2019
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje program jednání,
zapisovatele, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Rozbor hospodaření města Měčín za období 1 – 7/2019.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí rozpočtová
opatření č. 4 – 6 schválené radou města od 26. 6. 2019
do 26. 8. 2019.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí informace
starosty k rekonstrukci učeben v ZŠ MŠ.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Rozbor hospodaření p. o. ZŠ MŠ Měčín za 1. pol. 2019.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí informace
o plánovaných investicích města na rok 2019-2022.
Do 20. 9. 2019 zastupitelé předloží návrhy investic
na 10 let. Návrhy rada zpracuje a na příštím jednání
zastupitelstva se plán projedná.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2019 pro Diakonie
ČCE, středisko Západní Čechy ve výši 5.000,– Kč.
Zastupitelstvo města Měčín souhlasí s podporou komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bíluky.

MěÚ Měčín

Základní škola
Zprávy ze školy
Po dvou krásných letních měsících jsme se opět sešli
ve škole. Na letošní prázdniny byly plánovány velké
rekonstrukce ve škole, díky nimž si žáci užili o týden
delší prázdniny. Započala realizace projektu „Zřízení
a modernizace odborných učeben v ZŠ Měčín“ realizovaném v rámci 47. výzvy Infrastruktura základních
škol specifického cíle 2.4 IROP za účelem zajištění
úspěšné realizace projektu a ve vazbě na zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení.
V posledním červnovém týdnu zaměstnanci školy
dokončovali přípravy na tyto práce. Vystěhovány už
byly školní dílny a sklep a nutné bylo ještě vystěhovat dvě učebny a fyzikálně chemický kabinet, kde už
bylo nashromážděno opravdu hodně věcí využívaných i již nevyužívaných při výuce, mnohdy hodně
historických. A tak se musela provést důkladná probírka a bylo nutné zvážit, co z toho je při dnešním
pojetí výuky ještě skutečně využitelné a nepatří spíše
do muzea. I tak zůstalo ještě mnoho školních potřeb
a pomůcek, které bylo nutné na přechodnou dobu
umístit. Zaplnily se tak kabinety na půdě i další prostory půdy a školy. Hned od začátku července se započalo s pracemi, které prováděla stavební firma pana
Vladimíra Ježka a další subdodavatelé. Stavební dozor nad pracemi celého projektu zajišťoval Ing. Drahoslav Koura.

Městský úřad
Nabídka města
Město Měčín nabízí k odprodeji vytěžené kůrovcové
palivové dřevo z městských lesů. Kontakt: Šindelář Petr
728 019 421.
Odstávka elektřiny
Ve dnech: 3. 10. 2019 (7:30 – 16:30) a 7. 10. 2019 (7:30
– 17:30):
Měčín
Černovec – 12, 122, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
180, 185, 2, 20, 203, 205/3002, 213, 32, 33, 34, 52
Dvorská – 113, 114, 115, 116, 136, 137, 139, 163, 164,
166, 187, 200, 47, 54, 88, 89, E1, E2, E3, E4, E6,
parc. č. 3007/65, parc. č. 3007/67, parc. č. 3007/73
Farní – 102, 103, 17, 170, 171, 172, 18, 19, 21, 215, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 62, 65, 66, 67, 69, 71, 72,
75, 77, 78, 94, 97, 98, E8, E9
Malinecká – 100, 108, 212, 99, parc. č. P1814/33
Měčín – 210, parc. č. 1339/1, parc. č. 1766/1,
parc. č. 2925/1, parc. č. 007/52, parc. č. 3009/8,
parc. č. 3015/11
Sadová – 121, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134,
169, 174, 181, 195, 201, 206, 207, 208, 68, 82, 91,9 2,
parc. č. 2930/2, parc. č. 2933/5

Učebna č. 16 bude sloužit jako jazyková laboratoř
a multimediální učebna. K tomu bylo nutné odkrýt
podlahu a v ní připravit rozvody na připojení 30 žákovských počítačových stanic a učitelského pracoviště s jazykovou laboratoří. Snížení stropu v této učebně by mělo přispět k úspoře tepla a nové osvětlení ke
zlepšení pracovních podmínek žáků i pedagogů.
Kompletní změnu tedy doznala i celková elektroinstalace v této učebně, jejíž součástí byly i rozvody
k novým, elektricky ovládaným roletám, které jsou
nutné k potřebnému zatemnění. Osazeno bylo
30 žákovských stolů s výsuvem pro monitory, šest
skříní, dvě velké bílé magnetické tabule a interaktivní
tabule s dataprojektorem.
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Učebna č. 19 byla díky sousedství s fyzikálně chemickým kabinetem dosud využívaná zejména pro výuku
přírodovědných předmětů. Kompletní rekonstrukcí se
proměnila v moderní přírodovědnou učebnu, osazenou
novými stoly s elektrorozvody, pro něž bylo nutné připravit uložení v podlaze. Učitelské pracoviště kromě
zabudovaného propojovacího boxu pro připojení žákovských pracovišť je vybaveno výlevkou nutnou pro chemii. Žáci se dočkali spousty nového vybavení – studentských sad pro praktickou výuku fyziky, chemie a přírodopisu. K jejich uložení zde bude k dispozici pět nových
skříní. I tato učebna bude mít nové zatemnění a novou
interaktivní tabuli s dataprojektorem.

toho, v jakých podmínkách se mohou na základní
škole vzdělávat, protože málokterá tak malá škola,
jako naše, nabízí takové možnosti. Velký dík patří
městu Měčín, které se finančně podílí na zajištění
celého projektu.
V budově základní školy byly dále vymalovány sokly
na chodbách, ve třídách i v šatnách a malířské práce
probíhaly i ve školní jídelně a v mateřské škole.
2. září mělo svůj velký den 16 nových prvňáčků –
Hana Duchková z Radkovic, Dominik Hora, Vanesa
Janotová, Matyáš Klasna, Jan Korčík, Amálie Nováková, Tereza Šimková, Julie Šuchmannová, Sandra
Šuchmannová, Marek Tumpach a Marie Vladařová
z Měčína, Matěj Kubík a Sára Lišková z Bíluk, Matyáš Duchoň z Předslavi, Ema Kovandová z Bolešin
a Tobias Florian Wiedemann z Makova. Ze ZŠ
z Čachrova k nám přichází do 6. ročníku Jakub Kšanda, ze ZŠ Přeštice se vrací Barbora Lembergerová
a ze ZŠ Běšiny se vrací Natalie Uldrychová. Vyučovat se tedy bude letos v osmi třídách:
I. třída – 1. ročník, p. uč. Jitka Sedláková

Přírodovědný kabinet, v němž byl také snížen strop
a udělány nové rozvody elektřiny, je vybaven novými
regály a skříněmi pro uložení pomůcek a velkým pracovním stolem pro přípravu pedagogů na výuku.
V rámci projektu musí být zajištěno i bezbariérové sociální zařízení a bezbariérový přístup. V přízemí školy
bylo proto spojením stávajícího učitelského WC a malého skladu zřízeno nové WC pro tělesně postižené a bezbariérový přístup v prostorách školy byl zajištěn pořízením schodolezu.

III. třída – 2. a 3. ročník, p. uč. Michaela Šustáčková
IV. třída – 4. ročník, p. uč. Radmila Jankechová

Další úpravy a rekonstrukce pokračovaly v suterénu
školy. Prostory, které byly z hygienického hlediska naprosto nevyhovující, byly sanovány, ve stávajících žákovských dílnách byla provedena nová elektroinstalace,
pořízeny byly nové žákovské pracovní stoly, regály
pro uložení nářadí a dílenských pomůcek. Žáci se dočkali i nového elektrického mikro nářadí Proxon, čímž se
značně zlepšily podmínky pro rozvoj důležitých pracovních kompetencí, v současné době tolik žádaných. Toto
nářadí nebude využíváno jen při vlastní výuce, ale žákům 4. a 5. ročníku nabídneme i kroužek ručních prací
s tímto mikro nářadím.

V. třída – 5. ročník, p. uč. Miroslava Zámečníková
VI. třída – 6. ročník, p. uč. Jana Rábová
VII. třída – 7. ročník, p. uč. Eva Toušová
VIII. třída – 8. ročník, p. uč. Hana Kovandová
IX. třída – 6. ročník, p. uč. Alena Cintulová,

Bez třídnictví je letos paní Marie Chloupková, funkci
výchovného poradce a školního metodika prevence
bude i v letošním školním roce vykonávat Mgr. Jiří
Zahálka, na něhož se mohou obracet žáci i rodiče.
Nápomocný jim bude zejména v problematice kariérového poradenství (např. přijímací řízení na střední
školy) a v procesu integrace žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (vyhledávání a orientační
šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují
zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči
o tyto žáky, zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb – vstupní
i průběžné a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, příprava podmínek
pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole,
koordinace poskytování poradenských služeb těmto
žákům školou a školskými poradenskými zařízeními
a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků).
Rodiče i žáci se na něj mohou obracet při řešení problémů z dalších oblastí – prevence záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších
sociálně patologických jevů.

V sousedství dílen byla zřízena zcela nová keramická
dílna vybavená dvěma pracovními stoly, hrnčířským
kruhem, keramickou pecí a regály pro uložení pracovního materiálu a potřeb. Hygienické podmínky se zlepšily
i zabudováním umyvadla s přívodem teplé vody, které
dosud v suterénu chybělo. Kompletní rekonstrukcí
sklepních prostor by tak měly být splněny současné požadavky na vyhovující hygienické podmínky práce, které nám byly dosud při kontrolách vytýkány.
Během prací se vyskytlo nemálo problémů, které nemohly být předem předvídány, ale spoluprací všech
zúčastněných stran (zřizovatel – dodavatelé služeb
a vybavení – škola) se práce podařilo zvládnout v daných termínech. Velký kus práce museli odvést i provozní zaměstnanci, které čekalo nemálo úklidu. Všem,
kteří se na realizaci podíleli, bych chtěla nejen jménem
svým, ale i jménem svých spolupracovníků a především
žáků, moc poděkovat za odvedenou práci a kolegům
i žákům přeji, aby se jim v nově vybudovaných prostorách dobře pracovalo. Doufám, že žáci si budou vážit

I letos jsou otevřena dvě oddělení školní družiny, kde
v jednom oddělení jako vychovatelka působí
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p. Jaroslava Kolihová, v dalším oddělení, které je
v provozu jen v odpoledních hodinách, je vychovatelkou
paní Alena Bauerová. Obě zároveň vykonávají
v základní škole funkci asistentek pedagoga. Jako další
asistentky pedagoga pracují p. Vlasta Vladařová, p. Jana
Krýzlová, DiS. a Ing. Barbora Bezděková.

Pozitivem je, že zřizovatel školy i pro letošní rok
v rámci provozního příspěvku finančně zajistí vedení
těchto kroužků, a tak jsou pro žáky kroužky bezplatné. Že jsou to prostředky vynaložené účelně, jistě
nemusím zdůrazňovat – všem nám jde o to, aby naše
děti svůj volný čas netrávili touláním se po vsích a
vymýšlením různých lumpáren, jejichž náprava
mnohdy stojí nemalé finanční prostředky, ale aby se
věnovali rozvíjení talentu a dovedností a alespoň
na chvíli zapomněli na počítače, mobilní telefony a
další vymoženosti techniky, poznávali se se svými
kamarády jinak než ve školních lavicích a poznali sílu
týmové spolupráce. Věřím, že zastupitelé budou této
myšlence nakloněni i nadále a budeme moci dětem
kroužky bezplatně poskytovat i v budoucnu.

Práci školníka zastává p. Zdeněk Rašpl a uklízečkou
a správcovou tělocvičny je p. Lenka Netrvalová.
Vedoucí učitelkou mateřské školy je p. Jitka Vizingerová, dalšími učitelkami jsou p. Alena Havlíková, p. Petra
Havlíčková a sl. Nikola Kubernátová.
Personální obsazení ve školní kuchyni je stejné jako
v loňském školním roce – vedoucí ŠJ je p. Martina Skuhravá, hlavní kuchařkou p. Pavlína Prunerová, kuchařkou p. Ilona Třísková, a pomocnou kuchařkou paní Michaela Janotová.

V novém školním roce přeji všem svým spolupracovníkům i dětem a žákům hodně sil a chuti do práce.
Mgr. Václava Čejková

Po dvou letech škola v srpnu ukončila realizaci projektu
z výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“. Jednalo se o projekt zaměřený na podporu dětí, žáků a pedagogů mateřské a základní školy. Na tento projekt plynule navazujeme od září realizací obdobného projektu – Šablony II.
Kromě mateřských a základních škol se tohoto projektu
mohou účastnit už i školní družiny. Děti a žáci budou
moci k výuce využívat množství moderní výpočetní
techniky s výukovým softwarem, která byla v rámci
projektu pořízena, a měli by poznat, že tato technika je
dobrým prostředkem k tomu, aby se naučili něco nového. V rámci projektu bude realizováno několik projektových dnů ve škole i mimo školu, setkání žáků, ale i rodičů s různými odborníky z praxe. Celá realizace potrvá
opět dva roky a škola na ni získala dotaci 1 176 853 Kč.

Různé zprávy
Divadelní spolek

V pátek 13. září zahájili žáci 4. a 5. ročníku výuku plavání. Žáci 4. ročníku budou na plavání jezdit prvním
rokem, proto absolvují základní výcvik. Žáci 5. ročníku
budou jezdit již druhým rokem a čeká je zdokonalovací
kurz. Celkem navštíví plavecký bazén desetkrát. Dětem mateřských škol v letošním roce plavání umožněno
není z důvodu rekonstrukce klatovského plaveckého
bazénu a musí být v první řadě zajištěna povinná výuka
plavání pro žáky základních škol.

15. září předvedl Dětský divadelní spolek komedii
podle Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně. Hrály
nejen děti ze spolku v Měčíně, ale zúčastnili se i absolventi letního literárně-dramatického semináře,
který proběhl v červenci v Horažďovicích. Spolek
tímto vyzývá nové členy, aby se neostýchali a přišli
mezi nás. Více informací o činnosti spolku podám
na telefonním čísle 731 586 881.

Od října začnou fungovat i některé zájmové kroužky.
Letošní nabídka zájmových kroužků:

Petra Braunová

Spolky
Poslední výlet za strašidýlky
Další prázdniny a s nimi znovu tolik očekávaný výlet
s „Batolátky“. Tentokrát už čtvrtý, na který se všichni
moc těšili. Jezdili jsme až na konci prázdnin, bylo to
takové krásné ukončení léta. Jenže tentokrát se objevily dvě maminky, které již dítka měly a čekaly jejich
sourozence v září. Moc by je mrzelo, kdyby nemohly
jet, a tak jsme výlet přesunuli již na červen. Díky
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tomu, že školní rok nám v Měčíně skončil o týden dříve,
mohli jet také starší sourozenci.

přes 50 dětí z Měčína i okolí. Byly pro ně přichystané
soutěže s odměnami, občerstvení a překvapení
v podobě dětské pěny stříkané z hasičské hadice.

Sešli jsme se v devět hodin na vlakovém nádraží
v Klatovech a vyrazili. Ve vlaku se k nám přidala ještě
s dvěma kloučky maminka z Plzně a cesta nám opravdu
rychle utekla.

SDH Měčín

Redakční pošta
Původně jsem chtěl psát pouze o problematice odpadů, ale nedá mi to a musím reagovat na reakci na můj
předchozí článek. Nechci polemizovat o jednotlivých
údajích, jen bych chtěl vyslovit drobné obecné postřehy:

Děti byly natěšené, což jim ale dlouho nevydrželo, neboť po příchodu k Pohádkové chaloupce nás všechny
čekalo velké překvapení. Na zahradě se místo skřítků
a strašidýlek pásly kozy. Chalupa byla zavřena a na dveřích visel vzkaz, že vystavené exponáty byly navráceny
původní majitelce a objekt uzavřen. A to už z opačné
strany dorazily maminky s dětmi, které přijely autem až
na Brčálník. No to bylo nadělení! Dětem jsme řekli, že
pohádkové bytosti odletěly na dovolenou. Zbytek času
jsme strávili na dětském hřišti před hotelem Pohádka,
kde jsme si mohli zakoupit pohledy skřítků a kde jsme
se dobře najedli. Největším zážitkem pro děti byla cesta
vlakem a hlavně tunelem, protože někteří jím ještě nikdy
nejeli. A tentokrát se nás sešlo 27.
Příště určitě pojedeme jinam. Těšte se!

1) hodně čtenářů reaguje na článek ne podle toho, co
je v něm skutečně napsáno, ale podle toho, co oni si
myslí, že je v něm napsáno; bohužel to je málokdy
totéž
2) stalo se velkou módou, že lidé (politici, novináři
i ostatní) považují za špatného toho, kdo na nějakou
chybu, nepravost či nešvar poukáže, nikoliv toho, kdo
ji skutečně udělal

Členka VKŠ

Tak a nyní můj původní záměr, článek o odpadech
(zejména plastových).

Poslední prázdninový den si děti společně s rodiči užili
u hasičárny v Měčíně. Rozloučit s prázdninami se přišlo

Osobně považuji za super to, že obec umožňuje
zdarma odběr separovaného odpadu, jak plastů, papíru a skla, tak i nebezpečných druhů. Dokonce zastupitelstvo začíná uvažovat o sběrném dvoře v Měčíně.
Donedávna byla možnost i likvidace větví. Ale jako
vždy to má velké ALE. Je to věc, kterou opravdu
nedokážu pochopit, a jejím zdrojem jsme my - lidé.
Otevřu kontejner na papír a uvnitř nesložená lepenková krabice, otevřu kontejner na sklo a uvnitř porcelán, otevřu kontejner na plast a uvnitř plný pytel nezmačkaných PET lahví. Jdu kolem hromady větví
a tam okna, trámy a plastové kanystry. Ale lidská
blbost jde ještě dál a dosahuje stále vyšších cílů. Jdu
lesem, sbírám houby a tam asi 200 m vzdušnou čarou
od nejbližší cesty napíchnutá použitá dětská plenka
na větvi stromu. Jdu přes zorané pole a tam 500 m
od nejbližšího lidského obydlí myš (ne ta polní, ale
od PC). A což teprve, když jdete kolem silničního
příkopu (bez ohledu na to, jak daleko jste od města

Rozloučení s prázdninami
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či vesnice). Ti, kteří se účastní akce „ukliďme Česko“,
ví, o čem hovořím.

za půjčku zaplatí a co je bude stát případné zpoždění
se splácením, rozsah a přehlednost poskytovaných
informací a praxe věřitelů před a po poskytnutí půjčky.

Opravdu bych si přál, aby každý z těch, kdo bez zaváhání vyhodí cokoliv plastového do přírody, obětoval
3 minuty
života
a
shlédl
https://www.albatrossthefilm.com – ukázku na film o tom, co také způsobuje.

Máte problémy se splácením, řešíte obtížnou finanční situaci? Neváhejte se obrátit na odborníky
ve svém okolí. Na Mapě dluhových poraden najdete
ověřené dluhové poradny, které nabízejí kvalitní bezplatné služby. A pokud se do nejbližší poradny nemůžete dostat osobně, existuje Help linka, na kterou
se může obrátit každý, kdo potřebuje poradit s dluhy,
a to od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 hodin na telefonním čísle 774 392 950. Na lince je k dispozici
dluhový poradce.

A protože se blíží topná sezóna, nedá mi nezmínit ještě
jeden druh likvidátorů plastů - Páliče. Spousta druhů
plastů obsahuje chlor a fluor. Jejich spalováním při nízkých teplotách (nižších než cca 1000° C) vzniká velká
rodina vysoce toxických sloučenin (mnohé z nich mají
uplatnění jako bojové otravné látky). Když si někdy
v říjnu či listopadu při inverzi či bezvětří vyjdete pár
metrů nad Měčín, stanete se svědky, jak nás tito (nemám
ani vhodné pojmenování) „ekonomičtí likvidátoři umělých hmot“ oblažují všechny (a zároveň porušují zákon).
Na závěr popřeji všem, kteří nebyli zmíněni v mém
článku, pěkné babí léto a přírodě hodně podzimních
dešťů.

Máte exekuci? Ověřte si, jestli není vedena protiprávně na základě netransparentní rozhodčí smlouvy.
Na www.dolozkomat.cz najdete aplikaci Doložkomat,
která u nezákonných exekucí, kde nebyl rozhodce
vybrán transparentně, vygeneruje návrh na zastavení
exekuce. K využití aplikace je potřeba připravit si
několik informací – jméno původního věřitele
v úvěrové smlouvě, rok podpisu smlouvy, datum
vyhotovení rozhodčího nálezu a v některých případech ještě jméno rozhodce. Aplikace je k dispozici
zdarma.

Jiří Jiránek, Černovec

Inzerce
Jak na půjčky a jak řešit dluhy?
S potřebou půjčit si finance se v životě setká řada z nás,
ať již na zajištění bydlení či např. na nákup automobilu
či vybavení domácnosti. Zadluženost a neschopnost
půjčky splácet se v dnešní době týká i seniorů, dětí
či mladistvých. Podle Exekutorské komory ČR byl
k 1. 2. 2019 celkový počet pravomocných exekucí
přes 4 a půl milionu. Exekuce se ke stejnému datu dotýkaly celkem více než 820 tisíc osob. Průměrný počet
exekucí na osobu byl v roce 2018 cca 5,7 a více
než 10 exekucí naráz mělo přes 133 tisíc lidí.

Index, mapu i řadu dalších informací najdete
na www.jakprezitdluhy.cz.
Člověk v tísni, o.p.s.

Příčinou vysokého počtu lidí v exekuci je především
neúměrné navyšování původních dluhů, ke kterému
docházelo zejména kvůli vysokým odměnám advokátů,
nadužívání rozhodčích doložek či díky nedostatečné
regulaci poskytování spotřebitelských úvěrů. V široké
nabídce úvěrů je velice obtížné se zorientovat
a v případě potíží se splácením již vzniklého dluhu zase
zjistit, kam je možné se bez obav obrátit.

Pisatelé jednotlivých článků odpovídají
za jejich obsah a údaje v nich uvedené.
Měčínské noviny 3/2019
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Shrnuli jsme pro Vás jednotlivá doporučení, která Vám
situaci mohou usnadnit.
Zvažujete půjčku a nevíte, na co si dát pozor? Vyhledejte si Index odpovědného úvěrování, který srovnává
jednotlivé legální poskytovatele z řad bank i nebankovních společností, které mají povolení České národní
banky. Poslední Index byl vydaný v červnu 2019 a zaměřil se na srovnání poskytovatelů mikropůjček, kreditních karet a kontokorentních úvěrů. Index Vám pomůže
s orientací na trhu spotřebitelských úvěrů. Srovnává
podmínky, za nichž věřitelé nabízejí půjčky. Hodnotí
celkem 17 kritérií ve třech různých oblastech – kolik lidí
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