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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
neúprosně se blíží konec roku 2010 a já jsem velmi
rád, že Vás mohu prostřednictvím těchto řádek opět
pozdravit. O tom jste v letošních komunálních
volbách svými hlasy rozhodli Vy a já bych Vám
chtěl, nejen za sebe, co nejsrdečněji poděkovat za
podporu, které se nám od Vás dostalo. Zároveň mi
dovolte, abych vás ujistil, že v nastoleném trendu, i
když jsme sami sobě laťku nastavili hodně vysoko,
hodláme pokračovat.
V současné době připravujeme návrh rozpočtu na rok
2011. Prioritou bude samozřejmě ČOV v Měčíně.
Dále hodláme proinvestovat na opravě obecního
majetku zhruba 3.000.000,– Kč. Namátkou DPS
v Měčíně, koupaliště Petrovice, hasičské zbrojnice
Radkovice, vodovod a rybník Nedanice, požární
foto: Zdeněk Zástěra
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zbrojnice v Bílukách a v Měčíně atd. Jako již tradičně
nemalá částka půjde na opravu komunikací. V roce
2011 to bude l.400.000,– Kč.
Myslím, že na co se máme těšit i v oblasti kultury,
připravované akce nás všechny určitě uspokojí a
obohatí.
Vážení spoluobčané, jak vidíte, v roce 2011 nás čeká
velké množství práce a já pevně věřím, že se nám i
s vaší pomocí podaří vše zdárně zvládnout. Dovolte
mi, abych Vám ještě jednou poděkoval a popřál Vám
šťastné a veselé Vánoce a do nového roku 2011
hodně zdraví, štěstí, osobní a rodinné pohody.
Váš starosta
Stanislav Skala

setkat. Proběhla i společná třídní schůzka všech
Mohlo by Vás zajímat z usnesení zastupitelstva ze rodičů školy, na níž odborná pracovnice pedagogickopsychologické poradny v Klatovech seznámila rodiče
dne 8.11.2010
Ustavující zasedání zastupitelstva města ověřuje s problematikou kyberšikany. V listopadu jsme se u
kulatého stolu setkali s pracovníky Policie
platnost voleb.
Ustavující zasedání zastupitelstva města volí starostu zabývajícími se kriminalitou mládeže, s pracovnicí
města pana Skalu Stanislava, trvale bytem Měčín, odboru sociálně právní ochrany dětí (OSPOD
Klatovy), s pracovnicí střediska výchovné péče (SVP
Školní čp. 191.
Ustavující zasedání zastupitelstva města volí Domažlice), s pracovnicí pedagogicko-psychologické
místostarostu města paní Kubíkovou Drahomíru, poradny (PPP Klatovy) a s naší konzultantkou.
Jednotliví odborníci nám poskytli informace o tom,
trvale bytem Měčín, Farní čp. 172.
Ustavující zasedání zastupitelstva města volí členy v jakých případech se na ně můžeme obracet při
řešení různých problémů. Projekt jsme zakončili
rady ve složení:
účastí několika žáků v celostátním kole soutěže „MiŠí
Ing. Touš Jan, Vizingerová Jitka, Suda Vladimír
Ustavující zasedání zastupitelstva volí finanční výbor děti říkají STOP šikaně“, na němž žáci tvořili různá
mediální sdělení s využitím multimediální techniky.
ve složení:
Ačkoli
projekt jako takový skončil, poznatky a
Mgr. Čejková Václava, Malánová Miloslava, ing.
dovednosti, které jsme získali, budeme v každodenní
Kůs David
Ustavující zasedání zastupitelstva volí kontrolní výbor praxi využívat i nadále.
V podzimním období 4. a 5. ročník absolvoval deset
ve složení
dvouhodinových
lekcí
plaveckého
výcviku
Fiala Vladimír, Brant Milan, Tykal Jaromír
v klatovském bazénu. Pro některé žáky to bylo již jen
MěÚ Měčín
zdokonalení v plaveckých dovednostech, někteří je
Základní škola
teprve začínali získávat. Podle pokroku, který
Zprávy ze školy
zaznamenali všichni absolventi kurzu lze jednoznačně
Od září se pedagogové zapojení do realizace
říci, že plavecký výcvik má velký význam.
grantového projektu pustili do tvorby interaktivních
Před vánočními svátky uskuteční náš pěvecký sbor
výukových materiálů, při jejichž uskutečňování
pod vedením paní učitelky Marie Chloupkové několik
využívají zařízení zakoupené z prostředků projektu –
vystoupení v regionu. Budeme rádi, když si ve
interaktivní tabule, dataprojektory, vizualizéry,
vánočním shonu najdete chvilku a přijdete se potěšit
videokameru, digitální fotoaparát, multifunkční
poslechem vánočních koled a písní nejen se zimní
zařízení a notebooky.
tematikou.
Materiály jsou tvořeny zejména na přírodovědu a
Do nového roku bych Vám všem jménem pracovníků
vlastivědu 4. a 5. ročníku, přírodopis 6. – 9. ročníku,
školy a dětí ráda popřála pevné zdraví, pohodu a štěstí
dějepis 6. – 9. ročníku, angličtinu 6. – 9. ročníku,
v osobním i pracovním životě. Zároveň děkuji všem,
chemii 8. – 9. ročníku, matematiku a cvičení
kteří během celého roku různým způsobem škole
z matematiky 9. ročníku. Aktivně se zapojují i učitelé,
pomáhali, ať už to bylo formou věcných,
či
kteří sice projekt nerealizují, ale chtějí žákům zpestřit
peněžních darů nebo rozmanitými pracemi, které
vyučování. Přestože je tvorba těchto materiálů časově
vykonávali pro školu zdarma, a umožnili nám využít
velice náročná, vznikla jich již celá řada a ve výuce
ušetřené finanční prostředky na nákup pomůcek pro
jsou pravidelně využívány. Z reakcí žáků a poznatků
výuku.
vyučujících lze jednoznačně konstatovat, že výuka
Mgr. Václava Čejková, ředitelka školy
s využitím těchto technologií je pro žáky zajímavější a
aktivně se zapojují i žáci, kteří při užívání běžných Kam s nimi
vyučovacích metod mají snahu pasivně „přežít“ V letošním roce jsou žáci 8. a 9. ročníku zapojeni do
hodinu.
projektu Krajské hospodářské komory Aktivní
V tomto školním roce pokračujeme v zapojení do motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost
projektu Minimalizace šikany. V jeho rámci nás technických oborů. V rámci tohoto projektu jsou žáci
několikrát navštívila naše konzultantka ze Střediska základních škol seznamováni s učebními obory, ve
výchovné péče ve Strakonicích, s níž jsme měli kterých je možno se vyučit nějakému řemeslu, projekt
možnost konzultovat a pod jejím vedením řešit si klade za cíl představit žákům technické obory a
problémy, s nimiž se při práci s třídními kolektivy zvýšit tak zájem o jejich studium. O tyto obory je
setkáváme. Vyzkoušeli jsme si sami na sobě další zájem malý a střední školy pak mají problém s
techniky práce s dynamikou třídy a řešili jsme naplněností, na to navazuje i množství chybějících
modelové situace, s nimiž se můžeme v budoucnu pracovníků právě těchto oborů na trhu práce.

Městský úřad
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V rámci tohoto projektu se žáci zúčastnili besedy se
zástupcem firmy Lorenc, získali informace z prostředí
dopravy a přepravy zboží. V listopadu proběhla ve
škole prezentace potravinářských oborů - pekař,
cukrář. Žáci si mohli vyzkoušet zdobení dortů a pletení
vánočky. V prosinci navštívili firmu Plastik Horšovský
Týn, kde se seznámili s výrobou a přesvědčili se, že k
obsluze moderních strojů
musí mít odborné
středoškolské vzdělání s maturitou.

Mateřská škola
Vánoce ve školičce
Těšíme se, zdobíme a vyrábíme. Hodně zpíváme,
užíváme si radosti ze hry a chystáme se na besídku
pro rodiče. Vánoce a Nový rok jsou na dosah.
Budeme všichni všem přát zdraví a štěstí. Víte, co je
štěstí v dětských představách?
Štěstí je,
když se něco splní, nebo se to podaří.
když má někdo někoho rád.
když s maminou chodím za ruku.
když mi někdo půjčí traktor
když mě taťka chová.
abych byl naživu.
když se někomu narodí miminko.
když jsem na plavání.
když si hraju.
Všimli jste si, že děti cítí štěstí v maličkostech a
konkrétních situacích? To my dospělí často
nedokážeme a pořád čekáme, kdy to štěstí konečně
přijde. Přeji všem do roku 2011 pevné zdraví a abyste
si své štěstí uvědomili a hýčkali si ho.
Za dary pro děti z MŠ děkujeme p. Magdě Klimo a
Haně Duchkové.

Alena Cintulová

Čerti v první třídě
V pátek 3. prosince navštívil Mikuláš naši třídu.
Přivedl s sebou krásného anděla a početnou družinu
umouněných a chlupatých čertů.
My, prvňáčci, jsme se jich ale vůbec nebáli, protože
jsme se celý týden na jejich příchod připravovali s naší
paní učitelkou. Počítali jsme pekelné příklady, učili se
básničky a písničky o čertech a také jsme si každý
namalovali svého čertíka. Po celý týden jsme mohli
nosit na hlavě rohy či malé růžky - to proto, abychom
si
na
příchod
pekelníků
lépe
zvykali.
Když přišel Mikuláš se svými pomocníky, předvedli
jsme vše, co jsme se během čertovského týdne naučili.
Od Mikuláše jsme dostali pochvalu a čertům jsme
slíbili,
že
budeme
hodní
žáčci.
Za naši snahu a odvahu jsme dostali balíčky
s dobrotami.

Jitka Vizingerová

Prvňáčci

Zveme Vás na

Vánoční zpívání
školního pěveckého sboru
pondělí 20. prosince 2010 od 17 h

kostel sv. Mikuláše Měčín
úterý 21. prosince 2010 od 17 h

Předslav
středa 22. prosince 2010 od 10 h

školní tělocvična Měčín
středa 22. prosince 2010 od 17 h

kostel Kbel

Školní družina
Na podzim jsme se vydali do Přeštic. Tentokrát jsme
navštívili Dům dětí a mládeže, žáci se seznámili
s chovem některých exotických zvířat.
Hodně času jsme strávili přípravou dekoračních
předmětů na vánoční trh a drobných dárků na Vánoce.
Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do nového roku.
Nám už Ježíšek s předstihem nadělil super dárek
v podobně velkých stavitelných molitanových kostek.

Kultura
Vyznání čerta BARNABÁŠE
„Blll bl bllll“ teda v neděli jsme si to s naší velebností
Luciperem užili. Po roce jsme mohli úplně beztrestně
vylézt na člověčí svět, strašit dětičky a největší
hříšníky jsme si odnesli k nám do pekla. Musím začít

Školní družina
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první dvě místa. Obě družstva se zúčastnila
vyřazovací soutěže v Lubech. Zde se zadařilo pouze
jednomu týmu, který z druhého místa postoupil do
Okresního kola v Malém Boru. Po nejrychlejším
útoku dne, nás diskvalifikace štafety poslala až na
samé dno tabulky okresu.
Po neúspěšné okresní soutěži jsme všechny síly
soustředili do Pošumavské hasičské ligy. Letošní
ročník 2010 měl 11 kol. Byl to asi nejvyrovnanější
ročník až do posledního kola. Před závěrečnou
soutěží v Lubech byl náš náskok pouhých pět bodů.
Účast byla nezbytná. Náš tým ale drží při sobě, tak i
přes svatební den našeho spojaře se ženich a tři
svatebčané na závody rozjeli. Kompletní účast našeho
družstva leckoho překvapila. Společnými silami jsme
urvali sedm bodů a získali celkové prvenství. Již po
třetí v řadě jsme obhájili s naším družstvem SDH
Petrovice první místo v Pošumavské hasičské lize. Se
ziskem 73 bodů jsme porazili druhý Dehtín, který
získal 71 bodů a třetí Střeziměř s 59 body.
Na závěr sezóny jsme zavítali do Slavošovic na
soutěž PS8. Po pěti letech se nám zde poprvé podařilo
zvítězit.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat za podporu
všem sponzorům, rodinám a v neposlední řadě
starostovi obce.

pěkně popořadě. Na jmeniny Jitky, to je ten den, co
můžeme vylézt, jsme si to pelášili na svět pěkně z
čerstva. Jak zaleze poslední kohout, protože jeho
kokrhání nám čertům nedělá vůbec dobře, jsme vylezli
ze studny před kostelem, “Tfuj“, v Měčíně a už jsme to
pelášili průjezdem U Boříků na jarmark. Tam bylo
dětí a dospělých!!!! Škoda že se tam za námi vplížil i
Mikuláš s andělem, to by bylo v pekelném kotli
hříšníků mnohem víc! Luciper to dobře zařídil, v rohu
jarmarku hořelo několik polen a taky tam stála naše
pověstná váha na hříšníky. Jen se jeho pekelná
velebnost usadila na trůnu, začala listovat knihou
hříchů a vyvolávat jména. To bylo radosti, teda naší,
zvážili jsme jich nejméně sedmdesát. Škoda toho
Mikuláše. Jen co hříšníci slezli z váhy, všichni šli za
ním, protivným Mikulášem, řekli básničku, nebo
zazpívali písničku a on jim odpustil, na cestu domů jim
anděl ještě přidal balíček s dobrůtkama. Naštěstí jsem
tam byl já a některým, těm nejvíc zatvrzelým jsem do
kapsy nebo do kapuci strčil shnilé jablko nebo starou
bramboru, chtěl jsem i uhlí, ale Luciper říkal, že je teď
těžká doba a že s palivem musíme šetřit. Za hodinu
bylo po všem, děti i s rodiči se vytratili do tmy a my
ještě trochu řádili. A o půlnoci hajdy zpátky do pekla,
tam už na nás čekali ti naši hříšníci a pěkné teploučko,
všude dobře, ale v pekle nejlépe. Už se těším na příští
rok, to zase přilezem, teda doufám, že i s Luciperem
přijedeme v pekelném kočáře.

Miroslav Kubík

S pozdravem čert první kategorie v hodnosti vraníka BARNABÁŠ

Vánoční čas,
čas lásky, setkávání, blízkosti, radosti, obdarovávání,
očištění, odpouštění, štěstí.......
Přeju vám, abyste rozdali co nejvíce lásky a abyste ji
co nejvíce dokázali přijímat, abyste se setkávali s těmi
nejmilejšími, aby vás hřála jejich blízkost a pociťovali
jste radost z jejich přítomnosti, aby ti co vás navštíví,
odcházeli s pocitem, že mají přátele, abyste dokázali
obdarovat pohlazením, milým slovem a úsměvem a to
samé, aby se vám vracelo zpět, abyste si našli chvilku
pro tiché zamyšlení a očištění, abyste dokázali odpustit
těm, kteří vám třeba nevědomky ublížili a abyste sami
dokázali odpuštění přijmout, protože odpuštění
uzdravuje a osvobozuje, abyste tohle všechno dokázali
a prožívali ryzí štěstí.
Přeju vám, ať do nového roku vstoupíte zdraví,
svobodní a šťastní, a láska, zdraví a štěstí ať vás
provázejí po celý rok.
Z celého srdce vám všem tohle přeju.
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Věra Bůžková, vaše knihovnice

Spolky
Vítej zlatý hattricku
Letošní sezónu jsme zahájili Okrskovou soutěží
v Petrovicích u Měčína, kterou jsme sami pořádali.
Náš sbor dal dohromady dva týmy, které obsadily
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