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Slovo starosty
Vážení přátelé,

SDH Bíluky

dovolte mi, abych Vás seznámil s děním v našem
regionu v poslední době. Postupujeme podle plánu.
Nákladem 320.000,– Kč byla provedena rekonstrukce
povrchu parkovací plochy před hřbitovem v Měčíně,
před kolaudací jsou též lávka v Petrovicích
(960.000,–Kč) a venkovní divadelní scéna v Měčíně.
Dotace z Plzeňského kraje činily takřka 500.000,–Kč.
Velmi důležité je zahájení projektových prací
na přeložce komunikace směrem od Klatov, jedná se
o projekt pro územní rozhodnutí. Po zimě byly též
opraveny některé komunikace, především Radkovice
– Osobovy. Náklady překročily lehce 700.000,–Kč.
A nyní to nejdůležitější. Konečně se nám podařilo
zajistit finanční prostředky na výstavbu ČOV a
kanalizace. Takže vám tímto sděluji, že 20. 6. 2016
budou zahájeny přípravné práce. 27. 6. 2016 v 18.00
hodin se bude v kulturně společenském centru
Na Radnici konat veřejná schůze k informování
občanů o průběhu výstavby. Všechny Vás zvu na tuto
jistě velmi důležitou schůzi. Vlastní stavební práce
budou zahájeny 11. 7. 2016. Náklady na tuto stavbu,
kterou bude provádět plzeňská STAVMONTA, jsou
43.850.000,– Kč K tomu musíme připočítat veřejnou
část přípojek (budou v majetku majitele nemovitosti)
v částce okolo 4.000.000,– Kč a stavební dozor. Vše
bez DPH. K dnešnímu dni se podařilo zajistit
pro město na tuto stavbu z ministerstva zemědělství a
Plzeňského kraje dotaci ve výši 28.000.000,– Kč.
O získání dalších finančních prostředků samozřejmě
intenzivně jednáme. Celá stavba bude dokončena a
předána do zkušebního provozu v listopadu roku
2017.
Vážení přátelé, máme před sebou velký úkol,
provedení stavby, asi největší v dějinách Měčína,
která přinese mnoho pozitivního, ale v jejím průběhu
také negativního. Žádám Vás proto o pochopení a
vstřícnost. Děláme to pro naše děti a naši budoucnost.

Zahrádkáři Měčín

Za pochopení a vstřícnost Vám všem předem děkuji.

foto: Venkovní divadelní scéna, kde bude probíhat část
programu Dne Měčínska
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POZVÁNKA
Město Měčín zve občany na veřejnou
schůzi ohledně výstavby ČOV
v Měčíně, která se koná
27. června 2016 od 18.00 hodin
v KSC v Měčíně
MěÚ Měčín
Základní škola
Zprávy ze školy
Není to tak dávno, kdy jsme se z roku 2015 přehoupli
do roku 2016, a je tu konec školního roku, polovina
roku kalendářního. V uplynulém čtvrtletí proběhla
celá řada akcí, zejména sportovních.
21. března se žáci zapojili do soutěže Matematický
klokan. Jedná se o mezinárodní soutěž, která vznikla
přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se
rozšířila do zemí Evropy. Soutěžící jsou podle věku
rozděleni do kategorií: Cvrček (2. – 3. třída),
Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída
ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ). Soutěží se ve všech
krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci
absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i
mezinárodní kolo ve své lavici. V kategorii Cvrček
v naší škole soutěžilo 23 žáků, v kategorii Klokánek
také 23 žáků, v kategorii Benjamín 22 žáků a
v kategorii Kadet 8 žáků. Přestože žádný z našich
žáků v rámci kraje nedosáhl výraznějšího úspěchu,
oceňuji chuť těchto žáků přesvědčit se o schopnosti
aplikovat osvojené znalosti při řešení zajímavých
úloh.
V březnu také proběhlo školní kolo matematické
soutěže Pythagoriáda. Všichni žáci 6. až 8. ročníku
řešili v časovém limitu 60 minut 15 obtížnějších
zajímavých úloh. Při řešení není dovoleno používat
ani tabulky, ani kalkulačky. Za každou správně
vyřešenou úlohu získává soutěžící 1 bod. Úspěšným
řešitelem školního kola je každý soutěžící, který získá
10 a více bodů. Mezi našimi žáky se však žádný
úspěšný řešitel neobjevil (nejvíce bodů získal Daniel
Hajšman z 8. ročníku – 9 bodů), proto jsme se jako
škola nezúčastnili okresního kola.
Ve středu 13. dubna se v Horažďovicích konalo
okresní kolo biologické olympiády, na kterém naši
školu
tradičně
reprezentoval
Tomáš
Sopr
z 9. ročníku, který mezi dvaceti účastníky obsadil
13. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci
školy.
V pátek 15. dubna se vydali žáci 4. a 5. ročníku
do Přeštic, kde navštívili divadelní představení Jana

Přeučila a Evy Hruškové Pověsti pražské, které
zpracoval dramaturg ČT Jiří Chalupa jako poutavé
představení s písničkami Zdeňka Bartáka. Představení
vtipně vykresluje postavy našich dějin – Horymíra,
Golema, čerta z Faustova domu atd. V tomto úsměvném
i poučném představení se žáci dozvěděli více o našem
hlavním městě.
V pátek 22. dubna se konalo školní kolo dopravní
soutěže, součástí tohoto dne bylo i turistické cvičení,
které bylo zahájeno nácvikem evakuace, potom už se
jednotlivé třídy vydaly do přírody. Všichni se vystřídali
na provizorním dopravním hřišti za školou, kde si
vyzkoušeli některé praktické dovednosti, které pro svoje
mladší spolužáky připravili žáci 9. ročníku. Tato soutěž
má na naší škole dlouholetou tradici. Všichni žáci
ve 4. ročníku absolvují dopravní kurz v rozsahu
16 hodin. V jeho průběhu se seznámí nejen s pravidly
vztahujícími se na cyklisty, ale i s pravidly pro chodce.
Naučí se znát dopravní značky, učí se řešit situace na
křižovatkách a seznámí se s povinným vybavením
jízdního kola. Znalosti získané v tomto kurzu rozšíří
o praktické dovednosti, které si procvičí právě během
dopravní soutěže. Do školního kola dopravní soutěže se
zapojují žáci od 4. do 9. ročníku, soutěž má dvě části.
V teoretické části absolvují žáci test z pravidel silničního
provozu, v praktické části jízdu zručnosti. Nejlepší
postoupili do okresního kola, které se konalo 3. května
v Klatovech. Tady se soutěžilo ve čtyřech disciplínách:
jízda na dětském dopravním hřišti, jízda zručnosti, test
z pravidel silničního provozu a poskytování první
pomoci. Naši školu reprezentovala družstva v mladší i
starší kategorii. Za mladší žáky to bylo družstvo
ve složení Kristýna Sládková, Simona Petrželková,
Michal Brant a Jan Tureček, které obsadilo celkové
3. místo, za starší žáky soutěžili Václava Vokáčová,
Tereza Bendová, Václav Korčík a Daniel Hajšman a
obsadili také 3. místo. Jim i panu učiteli Zahálkovi patří
gratulace a poděkování za reprezentaci školy.
Ve čtvrtek 28 dubna se uskutečnila ve škole beseda
o Armádě ČR. Školu navštívili dva pracovníci
Krajského vojenského velitelství v Plzni, vojáci
z povolání, kteří žáky od 5. do 9. ročníku seznámili
s organizační strukturou naší armády, rozmístěním
vojenských útvarů na území republiky a úkoly, které
armáda v současné době plní (např. letecká záchranná
služba, zahraniční mise, pomoc při živelních pohromách
atp.). Součástí besedy bylo také téma Příprava občanů k
obraně státu (POKOS), žáci byli seznámeni se
způsobem, jak armáda pracuje v době míru, jakým
způsobem jsou organizovány aktivní zálohy a jaké
v současné době platí právní předpisy v souvislosti se
všeobecnou brannou povinností. Součástí besedy bylo
představení vojenských i nevojenských mezinárodních
organizací, jejichž členem je naše republika. Další částí
besedy bylo také představení vojenského školství – jaké
jsou vojenské školy, které obory je na nich možno

studovat a jak je studium na těchto školách
organizováno.
Ve čtvrtek 12. května se v kulturním středisku konala
školní besídka ke Dni matek. Přání ve formě krátkých
básniček si pro maminky připravili prvňáčkové paní
učitelky Sedlákové a čtyřmi krátkými pohádkami
potěšili žáci ze školní družiny s vychovatelkami paní
Kolihovou a paní Bauerovou. Následovalo krátké
vystoupení instrumentálního souboru Orchestrion,
složeného ze žáků naší školy, které na nástroje učí
hrát paní Marie Tumpachová. Besídku našich žáků
uzavřelo vystoupení školního pěveckého sboru pod
vedením paní Marie Chloupkové. Sbor vystoupil i
na Májovém koncertu souboru Orchestrion, který se
uskutečnil v neděli 22. května. Paní učitelce
Chloupkové a panu učiteli Mašátovi, který zajišťuje
veškeré zvukařské práce, patří poděkování
za přípravu a realizaci těchto vystoupení. V rámci
besídky také probíhal tradiční, letos již pátý, prodej
kytiček Ligy proti rakovině. Letos bylo vybráno
3 348 Kč. Všem, kteří si kytičku koupili a přispěli tak
na boj s touto nemocí, bychom chtěli poděkovat.
18. a 19. května se konalo okresní kolo Poháru
rozhlasu v Sušici. Při našem počtu žáků jsme nebyli
schopni plně obsadit obě kategorie, proto v mladší
kategorii (6. a 7. ročník) soutěžilo jen družstvo dívek
(doprovázela p. uč. Toušová), ve starší kategorii (8. a
9. ročník) jen družstvo chlapců (doprovázel p. uč.
Mašát). Děvčata obsadila celkově 11. místo a chlapci
9. místo z celkem 15 zúčastněných škol. Uvědomímeli si, že této soutěže se účastní především velké školy,
kde je možné vybírat z velkého množství žáků, jsou
obě tato umístění úspěchem. Důležité je i to, že žáci,
kteří se Poháru zúčastnili, soutěžili s chutí a snažili se
dosáhnout co nejlepších výsledků. Všem žákům i
pedagogům, kteří je připravovali, patří gratulace a
poděkování.
V pondělí 16. května se konala beseda s policejní
mluvčí paní Danou Ladmanovou, která na naši školu
dojíždí pravidelně a pořádá pro naše žáky besedy
na různá témata. Tentokrát absolvovali besedu žáci
8. a 9. ročníku na téma právní odpovědnost.
Oslava MDD byla letos netradiční, všichni jsme se
2. června vypravili na zříceninu hradu Skála, kde na
nás čekal pan Libor Marek, náš bývalý žák. Seznámil
nás velmi poutavě s historií a pověstmi hradu. Mladší
žáci si vyzkoušeli středověké přilby, štíty, zbraně a
dobývání hradu. Druhý den jsme se zúčastnili
promítání filmu o Skále, který bude mít v červnu
premiéru.
Prázdniny ve škole
V mnoha posledních letech jsme byli zvyklí, že
o prázdninách bylo ve škole hodně rušno – neustále
se něco opravovalo, rekonstruovalo, budovalo.

Letošní prázdniny budou úplně jiné. Vzhledem k tomu,
že v Měčíně bude zahájena výstavba čističky odpadních
vod, jsou finanční prostředky města směrovány právě
tímto směrem, a proto ve škole budou probíhat jen
drobnější opravy a údržbářské práce – v základní škole,
mateřské škole i školní jídelně budou vybíleny některé
prostory, na školní zahradě budou natřeny herní sestavy
mateřské školy a budou opraveny a natřeny mantinely
na hřišti s umělým povrchem.

Z nejlepších výkonů v kategorii mladších dívek stojí
za zmínku tyto:
Šárka Dvořáčková – běh 600m – 18. místo
Veronika Furová – skok vysoký – 11. – 21. místo
Tereza Bendová – skok daleký – 10. místo
štafeta – 4 x 60 m – 9. – 10. místo
CELKOVĚ: 11. místo

Poděkování
Během školního roku nám pomoc a spolupráci
poskytovali i někteří rodiče a spoluobčané. Většinou to
byly práce, které pro nás udělali zdarma a ušetřili nám
finanční prostředky, které jsme mohli využít na nákup
pro nás tolik potřebného vybavení. Všem bych za tuto
pomoc chtěla poděkovat.
Mé poděkování patří i všem pedagogům základní a
mateřské
školy,
ale
také
všem provozním
zaměstnancům. Všichni pracovníci svojí prací s dětmi a
pro děti přispívají k vytváření příjemné atmosféry
ve škole, svým odpovědným a svědomitým přístupem
přispívají k plynulému chodu školy, vytvářejí dětem
příznivé podmínky a zajišťují kvalitní vzdělávání.
Poděkovat bych chtěla i zřizovateli, Městu Měčín, který
poskytuje nemalé finanční prostředky nejen na provoz
školy, ale i na rekonstrukce a vybavení.
ředitelka školy

Sport ve škole
Pohár rozhlasu 2016
Za pěkného počasí se v Sušici konaly závody v atletice.
Jednalo se o Pohár rozhlasu 2016, soutěž školních
družstev. Sestavili jsme letos pouze dvě družstva, která
naši školu reprezentovala. Mrzuté je, že někteří žáci
odmítli školu reprezentovat, ačkoliv by v některých
disciplínách sáhli téměř jistě po nejvyšších příčkách
v okrese a tím i po vysokém zisku bodů. Tím pokazili
výsledky všem členům družstva .
Poděkování si ovšem zaslouží všichni ti, kteří
reprezentovali, do svých výkonů dali všechno ☺.

foto: Pohár rozhlasu v Sušici – družstvo mladších dívek

foto: Pohár rozhlasu v Sušici – družstvo starších žáků

Z nejlepších výkonů v kategorii starších žáků stojí
za zmínku tyto výkony:
Tomáš Brant – skok daleký – 3. místo
Tomáš Brant – vrh koulí 4 kg – 2. místo
Daniel Hajšman – běh 1500 m – 7. místo
štafeta A – 4 x 60 m – 11. – 12. místo
CELKOVĚ: 9. místo
McDonald’s Cup
Zúčastnili jsme se okrskového kola soutěže
v minifotbalu žáků 1. stupně ZŠ McDonald´s Cup
2015/2016. Jen těžko jsme dali dohromady dvě
družstva fotbalistů i nefotbalistů. V obou kategoriích
jsme uhráli dvě remízy a dvě prohry. To stačilo
na čtvrté a páté místo v okrskovém kole. Ještě je
potřeba více trénovat a příště budou výkony určitě
o mnoho lepší. Doufám, že žáky turnaj bavil a možná
se najdou i tací, kteří se na fotbal přihlásí u zdejšího
klubu. Všem zúčastněným žákům patří dík, a to
hlavně za první, velmi studený den, kdy hráli naši
mladší fotbalisté.

foto: McDonald’s Cup – družstvo žáků 1. až 3. třídy

Sestavy:
1. – 3. ročník: Šlajs František, Cibulka Ondřej, Janotová
Natálie, Petrželka Petr, Šustáčková Lucie, Hřebec Jakub,
Němec Martin, Krotký Jakub, Netrvalová Adéla

Kultura
Pojďte s námi za kulturou…
Srdečně Vás zveme
V sobotu 11. června srdečně zveme na tradiční Den
Měčínska. Nazvali jsme jej Měčín zpívá.
Podrobnější program na tento den naleznete
na vložené příloze.
V neděli 26. června předvede Dětský divadelní
spolek Petry Braunové zbrusu nové divadelní
představení Čest, sláva a bohatství aneb krvavý boj
s drakem o krk princezny. (čas bude ještě upřesněn)
Připravujeme….
V září se Vám představí Ochotnický spolek Bolešiny
s představením Spartakyáda.

foto: McDonald’s Cup – družstvo žáků 4. a 5. třídy

4. a 5. ročník: Muknšnábl Jan, Šimek Marek, Němec
Jan, Netrval Matěj, Tureček Jan, Pichrtová Karolína,
Sopr David, Holý Kryštof Josef, Petrželka Jaroslav
Mgr. Radek Mašát

Školní družina
Činnost školní družiny v jarních měsících je velmi
pestrá, opravdu se nenudíme.
V březnu jsme se všichni již tak těšili na jaro a sluníčko,
že jsme se ho rozhodli přivolat. Vyrobili jsme Moranu,
kterou jsme společně pustili po vodě, tím jsme
definitivně vyhnali zimu a začali se připravovat na
Velikonoce. V městské knihovně jsme si upletli
pomlázku, v družině jsme namalovali přáníčka a
s p. Šindelářovou zdobili vajíčka voskem. Navštívili
jsme muzeum v Přešticích, kde probíhalo velikonoční
tvoření. Po zajímavé výstavě jsme se občerstvili
v cukrárně U Baxů.
V dubnu jsme si ušili tulipány z látky, upekli si
čokoládové řezy a opět navštívili muzeum v Přešticích,
kde byla tentokrát nainstalována zajímavá výstava
o výrobě léků i s ukázkou. Celý duben jsme pilně
nacvičovali pohádky na besídku ke Dni matek.
V květnu jsme vyráběli přáníčka ke Dni matek.
Zúčastnili jsme se besídky, kde jsme zahráli celkem čtyři
pohádky. Všem dětem, které divadlo nacvičily, patří
obrovský dík a uznání. Představení se jim povedlo a
sklidilo veliký potlesk. Na konci května jsme uspořádali
grilování, tuto akci máme pro velký úspěch
naplánovanou i na červen.
V červnu už se všichni těšíme na prázdniny. Oslavili
jsme Den dětí – občerstvili jsme se zákuskem a
nanukovým dortem, též jsme si zasoutěžili. Našim
malým kamarádům v mateřské škole se chystáme zahrát
naše pohádky. Uspořádáme rozloučení se školním rokem
a budeme se těšit, že se všichni opět po prázdninách
sejdeme.
Školní družina

V říjnu Vás pozveme na cestovatelskou besedu
s Janou Dvorskou a Milošem Kašparem.
Na měsíc listopad plánujeme Ples města.
Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Václavě
Vlčkové za krásnou úpravu venkovních ploch v okolí
městského úřadu a nově vzniklé venkovní scény. Je
vidět, že svoji práci má ráda, protože její květinové
kompozice dodaly těmto místům nový a velmi
působivý vzhled.
KK

Nabízíme…
Letní kino Makov zahájilo 4.6 2016 sezonu.
V pátek 10. 6. film Rudý kapitán
(začátek 21,15 h)
V sobotu 18.6. Makovské divadelní léto
(začátek v 15 h)
V sobotu 25.6. Jak básníci čekají na zázrak
(začátek 21,30 h)
více na www.predslav.cz
Instrumentální soubor ORCHESTRION
Zhruba 5 let se věnuji výuce různých hudebních
nástrojů zde v Měčíně. Je milé vidět, že zájem zde
postupně roste a děti se chtějí muzice věnovat aktivně
a ne ji jen poslouchat z rádií a mobilů.
Každý muzikant si určitě rád hraje doma sám
pro sebe, ale nejlépe se stejně hraje ve větším počtu.
Proto vznikl na podzim loňského roku instrumentální
soubor, který jsme společně s dětmi nazvali
ORCHESTRION (i když poprvé tento název zazněl
u p. uč. Mašáta).
V současné době má soubor 15 stálých hudebníků.
Nejvíce jsou zastoupené klávesy, dále pak flétna a
kytary. Děti si také někdy vyzkouší hrát na více
nástrojů, než jen na ten svůj. Repertoár většinou
vybíráme všichni společně. Proto hrajeme nejen
lidové písničky, ale především populární. Pro takový

soubor je těžké sehnat jakékoliv noty, proto je každému
napíši tzv. „ na tělo“. Každý tedy má v souboru své
důležité místo.
Když vidím, že jsou děti nadšené a společné hraní je
baví, tak i pro mě je tato práce příjemná.
Ne nadarmo se říká, že hudba lidi sbližuje a sjednocuje a
to platí určitě i v našem souboru a jsem tomu ráda.
Podporujte děti v muzice i nadále a budeme se těšit
při dalším společném koncertování.
Marie Tumpachová

Byla jsem na koncertu
Dobrý den, moji milí,
už je to hodně dlouho, co jsem vás takto oslovovala.
Teď však beru do ruky tužku a musím se s vámi podělit
o radost a výjimečný zážitek. A také proto, že chci
chválit. Hodně chválit, protože tohle si pochvalu
opravdu zaslouží.
Byla jsem na koncertu. Mnozí z vás určitě byli také,
protože sál v naší nové hospůdce byl zaplněn
do posledního místečka. V neděli 22. května nás
všechny pozvala do sálu KSC na MÁJOVÝ KONCERT
paní Marie Tumpachová. Maruška je paní učitelka, která
učí hrát děti na hudební nástroje. Založila hudební
soubor ORCHESTRION, ve kterém její žáci vystupují.
Právě tito malí hudebníci na koncertu předvedli, co už
umí. A že toho umí hodně, to jsme sami slyšeli. Já jsem
poslouchala s otevřenou pusou.
Koncert měl také své hosty. Srdíčko mi poskočilo, když
se na podiu objevily maminky se svými malými
broučky. Zazpívaly nám dětské písničky, které maminky
upravily dětičkám přímo na tělo. Celé pásmo
doprovázela hrou na kytaru Maruška Tumpachová. Bylo
to bezprostřední, vtipné, dojemné. Maminky s dětmi
sklidily veliký potlesk, ale nestačil. Julinka Bezděková si
vyžádala ještě přídavek. S rozpřaženýma ručkama a
upřímným pohledem na diváky vykřikla: „To je málo!“
V sále to zašumělo smíchem a všichni jsme tleskali, až
nás ruce brněly. V tu chvíli měl každý pusu od ucha
k uchu a byla to krása! Děkuji.
Dalším hostem koncertu byla Barbora Bezděková.
Za doprovodu hudebního souboru Orchestrion a
s vynikající podporou pěveckého sboru ZŠ Měčín, který
vede paní učitelka Marie Chloupková, zazpívala písně
od Čechomoru. Svým krásným znělým hlasem určitě
potěšila všechny v sále. S úžasem jsem poslouchala
píseň Proměny, kterou Barbora zpívala s Filipem
Muknšnáblem. Já jsem ani nedýchala a mráz mi běhal
po zádech. Myslím, že i vy jste v tu chvíli s dojetím
poslouchali. Byl to krásný zážitek. Děkuji.
Ještě se musím vrátit k našemu školnímu pěveckému
sboru. S radostí sleduji cestu tohoto sboru už dávno.
Řeknu vám, moji milí, to co dokáže paní učitelka
Chloupková z dětí vykřesat a pak s nimi nacvičit
vystoupení, je k nevíře. Její nekonečná práce, stále
dokola, stále s novými dětmi, je velice náročná a já jí
chci opravdu ze srdce poděkovat. Děkuji, Maruško.

Dalšími skvělými hosty byli žáci Marušky
Tumpachové z umělecké školy ze Kdyně. Společně
s měčínskými muzikanty rozdávali radost všem, kteří
na koncert přišli. Děkuji i vám, milí hosté za společné
chvilky.
Koncert skončil. Seděla jsem a vůbec se mi nechtělo
domů. Sál byl nabitý krásnou energií a já jsem ji
nasávala, co to šlo. Víte, uvědomila jsem si, že
v tenhle podvečer na tomto koncertu dělali všichni
všechno rádi, bavilo je to a ono to z toho vystoupení
vyzařovalo. A to je dobře, moc dobře! Třeba tady
vzniká nová tradice a v Měčíně se lidé probudí a
budeme tady zase žít spolu a nejen vedle sebe.
Já Vám, Maruško Tumpachová, z celého srdce
za tento krásný podvečer děkuji! Děkuji za Májový
koncert, na kterém jsem byla. Děkuji všem, kteří se
na koncertu podíleli a budu doufat a věřit a těšit se, že
opět za rok půjdu na Májový koncert.
P. S. Já stále říkám, že květen miluji. Vím proč a
letos jsem navíc dostala krásný májový dárek. Děkuji
za něj.
Vaše Věra Bůžková

Spolky
SDH Bíluky

Stavění máje – v předvečer 1. května proběhlo na
hřišti u klubovny stavění máje, tradičního symbolu
jara. Večer pokračoval v dobré náladě společným
posezením u ohně s opékáním buřtů a nočním
hlídáním máje, aby ji nezvaný host nemohl
podříznout.
Začátkem června se uskuteční Dětský den v Bílukách,
pro všechny děti budou připraveny různé soutěžní
disciplíny a hlavně něco dobrého na zub :)
Další kulturní akcí pořádanou Sborem dobrovolných
hasičů bude v sobotu 25. června tradiční pouťová
zábava pod širým nebem. Letos bude tento večer
patřit kapele Relax, která zahraje k tanci i poslechu.
V neděli pak bude pokračovat „Bílucká pouť“
s tradičními pouťovými atrakcemi. Očekáváme
příznivé počasí – všichni jste srdečně zváni! ☺
Naďa Nyklesová

SDH Měčín

za zapůjčení a obsluhu elektronické časomíry, která
zajistila spravedlivé podmínky pro všechna družstva.
Po skončení soutěže následovala hudební produkce
v areálu zbrojnice v podání skupiny KOTĚ Band.
I přes neúspěch našeho závodního družstva se
domnívám, že byla celá akce dobře organizačně
zajištěna. Jsem velice rád, že se nám podařilo
uspořádat zajímavé odpoledne pro širokou veřejnost a
snad i vzbudit zájem o práci hasičů.
Za SDH Měčín Mgr. Martin Vladař

V letošním roce jsme zatím museli zasahovat u
podstatně nižšího počtu požárů než v předchozím roce a
doufáme, že v podobném duchu se ponesou i
nadcházející letní měsíce. V dubnu jsme zasahovali při
hašení požáru v místní bramborárně ZD Měčín, jinak
jsme se pravidelně věnovali údržbě techniky. Nejvíce
aktivní byli členové sboru během uplynulého měsíce.
Jako každoročně zajišťovali stavění máje a pomáhali s
následným pálením čarodějnic na louce za zbrojnicí, kde
postavili hranici pro upálení čarodějnic a vykonávali nad
ní dozor. V následujícím týdnu sbor pořádal májovou
zábavu včetně tradičního průvodu po Měčíně.

Okénko zahrádkáře
V našem malém „OKÉNKU ZAHRÁDKÁŘE“ Vás
chceme informovat a
pozvat na velice zajímavou přednášku na téma
BYLINY, která se uskuteční v pátek dne 10. června
2016, v 16,30hod. v Měčíně v restauraci Na
Radnici pod vedením dlouholeté odbornice
Ing. Šmolíkové.
V uplynulém období naše ZO Měčín pokračovala
ve svých aktivitách a činnostech.
V soutěži Mladý zahrádkář, které se konalo
v Klatovech, obsadil Tomáš SOPR, žák školy
v Měčíně, hezké 4. místo a důstojně reprezentoval
zahrádkářskou činnost. Rovněž jsme dobře obstáli
v soutěži v Klatovech ve floristice, kde naše členka
pí. Hana SOPROVÁ získala 1. místo a postoupila
do Zemského kola, které se uskutečnilo v Praze, zde
získala 5. cenu.
Závěrem chceme poděkovat a poblahopřát členům
zahrádkářům jmenovitě pí. Marii Sedláčkové a
Ing. Miroslavu Maškovi k úspěšnému absolvování
VU3V, které bylo zakončeno slavnostní promocí
v Praze.
Děkujeme všem našim členům za vzornou a
důstojnou reprezentaci ZO Měčín ČZS.
Výbor ZO Měčín Českého zahrádkářského svazu

Vrcholem naší aktivity v květnu bylo uspořádání
okrskové hasičské soutěže. V rámci letošního 140.
výročí založení sboru dobrovolných hasičů si diváci
mohli v průběhu odpoledne prohlédnout nejen naši
techniku, ale také techniku hasičů z HZS Klatovy, kteří
přijeli do Měčína ukázat svoji Tatru 815-7. Další
zajímavostí byla plně funkční historická automobilová
stříkačka značky Praga, se kterou přijel SDH Švihov.
Největší ohlas z celé akce však zaslouženě sklidilo
družstvo dětí z Kydlin, které předvedlo ukázku
perfektního zásahu včetně záchrany osoby z hořícího
domu. Vlastní hasičské soutěže se zúčastnilo pět
družstev. Na prvním místě se umístilo družstvo
z Petrovic, na druhém družstvo z Třebýciny, na třetím
místě skončilo družstvo z Nedanic. Naše družstvo se
umístilo na čtvrtém místě před posledním družstvem
z Bíluk. Vedle sborů, které se aktivně zúčastnily soutěže,
bych chtěl poděkovat také členům SDH Malinec

Virtuální Univerzita třetího věku
Konzultační středisko Měčín
Když v roce 2012 začala působit VU3V v Měčíně,
nikdo netušil, jakým směrem se bude vyvíjet.
A uběhly více jak 3 roky a v letošním roce máme
první absolventy VU3V, kteří se dne 19. května 2016
zúčastnili slavnostní promoce na ČZU v Praze.
Pro úspěšné absolventy to byl opravdu zážitek, který
byl umocněn důstojným zakončením jejich tříletého
studia VU3V.
Cesta do Prahy byla pohodová a probíhala
ve společnosti ostatních posluchačů z okolí. Společně
cestovali s účastníky z Klatov a ze střediska
v Nýrsku. Počasí bylo nádherné a po prohlídce celého
areálu ČZU v Praze prožili den, na který nikdo
nezapomene, neboť promoce na PEF ČZU v Praze
patří k nejlepším životním zážitkům.
Vždyť promoce je slavnostní akt ukončení daného
studijního programu, při kterém seniorští studenti

obdrží "Osvědčení o absolutoriu Virtuální Univerzity
třetího věku" při Provozně ekonomické fakultě České
zemědělské univerzity v Praze.
Promoce vyjadřuje nejen dosažení osobního úspěchu
dříve narozených studentů, ale je také příležitostí jejich
rodinných příslušníků, přátel a známých se slavnostního
aktu zúčastnit a osobní gratulací vyjádřit svým blízkým
obdiv a úctu.
Čím dál více seniorů se dožívá důchodového věku
v dobré duševní a fyzické kondici.
Pro její udržení je důležitý aktivní přístup k životu a
další zapojení těchto občanů do společenského dění.
Je potřeba zdůraznit, že i na venkově jsou lidé, kteří mají
zájem o vzdělávání v každém věku.
VU3V v Měčíně je důkazem toho, že i na venkově se
může člověk vzdělávat, a tím se Měčín vyrovná i
velkým městům, kde působí univerzity.
V současné době je vzdělávání celoživotním procesem,
který se týká každého z nás.
Touto cestou děkujeme ZŠ v Měčíně a městu Měčín za
podporu a vstřícnost při realizaci VU3V v průběhu
uplynulých 3,5 let.

1.

TJ Keramika Chlumčany

23

18

0

5

51:29

53

2.

TJ Svat. Hrádek

23

16

0

7

44:29

45

3.

TJ Sokol Štěnovice

23

13

0

10

52:36

43

4.

FK Žákava

23

15

0

8

53:51

41

5.

SK Starý Plzenec

23

12

0

11

55:36

37

6.

TJ Přeštice B

23

12

0

11

37:37

36

7.

TJ Sokol Měčín

23

11

0

12

27:27

36

8.

TJ S. Spálené Poříčí

23

12

0

11

42:43

35

9.

TJ T. Dlouhá Ves

23

11

0

12

31:36

32

V závěru je nutné se zmínit o příjemné a důstojné
reprezentaci Měčínska při návštěvě ČZU v Praze,
které se uskutečnilo dne 21. 04. 2016. Ing. Klára
Nehodová navštívila naše město ve slunečném dni a byla
příjemně překvapena naší krásnou krajinou a vřelým
přijetím. V dalších letech by ČZU v Praze ráda
prohloubila kontakty s naším městem.
VU3V ks Měčín (lek. Ing. Tichá)

Sport
Sokol Měčín
Jarní část fotbalových soutěží se blíží ke konci, a tak se
podívejme, jak si vedou naše mužstva.
Áčko v 1. B třídě po vydařeném podzimu přidalo
v prvních 5-ti kolech dalších 10 bodů, což znamenalo
prakticky záchranu pro další ročník. V dalších kolech
přišla série porážek, na kterých nese svůj podíl velké
množství zraněných hráčů. Čekají nás ještě zápasy doma
s Hrádkem a Strážovem a zajíždíme do Starého Plzence.

B–Tým vzhledem k tomu, jaké má problémy
s počtem hráčů a stále se měnící sestavou, si nevede
ve IV. třídě vůbec špatně.
1. FK Okula Nýrsko B

19 17 0

2

94:27

50

2. SK Bolešiny B

20 13 0

7

63:48

40

3. S. Dlažov

19 12 0

7

51:42

35

4. S. Měčín B

19 12 0

7

63:46

34

5. S. Týnec

19 11 0

8

67:45

33

6. S. Vrhaveč B

19 11 0

9

58:48

33

Mladší žáci jsou v OP ve spodních patrech tabulky,
ale příslibem pro příští sezonu je to, že tým zůstane
prakticky ve stejném složení.
8.

Tatran D.Ves

19 9

0

10

46:60

25

9.

S. Nalž. Hory

19 8

0

11

53:110

23

10. Haas Chanovice

19 4

0

15

32:113

12

11. S. Měčín

19 4

0

15

33:86

11

12. FC Volenice

19 2

1

16

15:67

8

Přestože sezona ještě neskončila, byly již podány
přihlášky pro příští soutěžní ročník. Takže se budete
moci od srpna přijít podívat na A–Tým, B–Tým,
Mladší žáky a Starší přípravku.
Vzhledem k dosavadnímu zájmu fanoušků a dovolí-li
to finanční situace, chtěli bychom opět vypravovat
autobus na zápasy A-týmu na hřištích soupeřů.
Závěrem chceme poděkovat všem fandům za přízeň a
doufáme, že budou naše zápasy navštěvovat ve stejně
hojném počtu jako doposud.
Za výbor TJ Sokol Měčín Jan Touš st.
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