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Vážení přátelé,
doba dovolených a letních prázdnin je
nenávratně za námi a my stojíme před vrcholem
volebního období 2010 – 2014. Proto mi
v předvečer voleb dovolte malé bilancování.
Troufám si říct, že to, co jsme slíbili, jsme také
splnili. V Radkovicích jsme postavili novou
klubovnu SDH, která slouží zároveň jako volební
a společenská místnost. V Petrovicích jsme
zrekonstruovali náves, požární zbrojnice
s volební místností a klubovna SDH dostaly
novou střechu, okna a fasádu. Proběhla i údržba
koupaliště a pomníku padlých. V Bílukách jsme
pokračovali v úpravách kulturního zařízení,
novou střešní krytinu získala hasičská zbrojnice.
V Nedanicích bylo provedeno vyčištění a
odbagrování zeminy z rybníka na návsi, nové
fasády se dočkaly kaple a hasičská zbrojnice.
V Třebýcině byly opraveny vnitřní komunikace,
část dešťové kanalizace a postavena nová terasa
u Kontíku.
Oproti minulým letům bylo tentokrát gró prací
nasměrováno do Měčína. Bylo provedeno
zateplení a nová fasáda včetně výměny oken a
venkovních dveří na domě s pečovatelskou
službou, novou fasádu dostala radnice, kaple a
zeď kostela. V rámci protipovodňových opatření
jsme provedli otevření koryta potoka Třebýcinka
v Měčíně směrem od rybníka ke komunikaci na
Radkovice. Velké změny se dočkala také
hasičská zbrojnice. Po přístavbě nové garáže
byla opravena také klubovna a na budově se
provedla nová fasáda. Namísto AVIE byl
hasičům zakoupen FORD Tranzit. O velmi
dobrém prostředí a kvalitním vybavení, které
mají naši hasiči k dispozici, jste se mohli
přesvědčit minulou sobotu na Dni otevřených
dveří. Myslím, že podmínky pro činnost mají
velmi dobré, ale je samozřejmě stále co
zlepšovat. To ale jistě platí pro obě strany. Asi

největší investici představuje stavba nového
kulturně společenského centra, které vzniklo
přestavbou stodoly v areálu městského úřadu a jež
by se mělo stát centrem společenského dění na
Měčínsku. Nemalé finanční prostředky jsme opět
investovali do rekonstrukce školní budovy. Byly
provedeny nové omítky a podlahy všech tříd a
chodeb, dokončena byla také nová fasáda. Myslím
si ale, že investovat do vzdělání našich dětí je ta
nejlepší investice. Nemalé úsilí věnujeme jednání
ohledně výstavby ČOV a nového vjezdu do Měčína
směrem od Klatov.
Podporujeme spolky i kulturní dění
v obcích. Finanční prostředky od nás jistě pomáhají
ke zkvalitnění práce všech spolků a napomáhají ke
zkvalitnění kulturního života v regionu. Rád bych
zde zdůraznil, že Město Měčín nemá v současné
době ani korunu dluhu, naopak má v rezervě 11 mil.
Kč volných prostředků a to i po dokončení výstavby
kulturně společenského centra. Děkuji proto všem,
kteří se na takto dobře odvedené práci podíleli.
Děkuji všem zastupitelům, kulturní komisi i Vám,
vážení spoluobčané.
Jen pro zajímavost zde uvádím stručný přehled
získaných dotací v tomto volebním období.
Upozorňuji, že na většinu dotací není právní nárok
a mnohdy se o ně musí tvrdě bojovat.
Přehled získaných dotací – Město Měčín
Rok 2010
- Dotace na nákup hasičského auta
(stát) 2 000 000 Kč
(kraj) 1 500 000 Kč
- Průtoková dotace – Základní škole Měčín
640 500 Kč
- Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
240 000 Kč
- Inv. přísp. – lesní. hosp. plán
74 457 Kč
- Dotace na sčítání lidu
9 725 Kč
- Dotace na volby do Parlamentu ČR
a senátu a zastupitelstva
60 904,40 + 93 329 Kč

Rok 2011
- Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
88 000 Kč
- Průtoková dotace – Základní škola Měčín
1 259 063,09 Kč
- Dotace na sčítání obyvatel
6 073 Kč
- Dotace na síť komunitních škol
174 900 Kč
- Dotace od Krajského úřadu na opravu střech
(has. zbrojnice Měčín, Petrovice)

250 000 Kč

Rok 2012
- Průtokové dotace ZŠ Měčín
440 300,40 Kč
412 649,91 Kč
57 000 Kč
- Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
90 000 Kč
- Dotace na rybník Nedanice od Kraj. úřadu
180 000 Kč
- Dotace na les Nedanice od Kraj. úřadu
18 900 Kč
- Dotace na síť komunitních škol
159 815,70 Kč
- Dotace ze SZIF – na hasičskou zbrojnici Měčín
369 991 Kč
- Dotace na volby
66 878 Kč

Rok 2013
- Průtoková dotace ZŠ Měčín
293 533,60 Kč
254 443,83 Kč
- Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
358 648 Kč
- Dotace z kapitoly MPSV – na DPS
90 000 Kč
- Dotace na komunitní školu
71 431,90 Kč
- Příspěvek na obnovu lesa
14 016 Kč
- Dotace na zateplení DPS ze SZIF
1 273 966,20 Kč
- Dotace na volby
96 859,40 + 68 992 Kč

Rok 2014
- Dotace na přístavbu garáže has. zbroj. Měčín
/realizace v roce 2013/

319 155 Kč
- Dotace na opravu kaple u kostela Měčín
/realizace v roce 2013/

95 332 Kč
- Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti /zatím/
109 380 Kč
- Dotace od Kraj. úřadu
na obnovení a otevření původ. koryta potoka-toku Třebýcinka

160 000 Kč

Připravují se samozřejmě už i další akce.
Namátkou třeba v Petrovicích – nová lávka od
prodejny po křižovatku, oprava mostů (náves, na
Němčice), oprava sálu u klubovny, v Měčíně –
ČOV, dokončení výstavby kult. společenského
centra atd.
Práce, jak vidíte, se udělalo velké množství,
věřím, že ve stejném trendu a nasazení bude
město pokračovat i nadále.
Někde jsem četl, že dobře je člověku tam, kde se
lidem v hlavě rodí nápady, jak a kde by se dalo
pro druhé udělat něco dobrého. Nechť se nám

dostává odvahy, chutě a fantazie objevovat nové
příležitosti, jak někomu pomoci, jak něco zlepšit a
napravit. Musí nás bavit dobré věci nejen plánovat a
vymýšlet, ale také uskutečňovat. Dar lásky
znamená, že vás bude těšit lidem pomáhat, dar
naděje pak znamená umění počítat s překážkami,
které se každé dobré věci staví do cesty, a člověk je
připraven porvat se se vším, co by ho chtělo
zastavit. Naděje, to je ale také radost, úcta a
vytrvalost, se kterou člověk slouží dobré věci, aniž
si toho někdo všimne. Přeji vám hojnost těchto
darů. Jsem připraven a chci sloužit dobré věci
nadále. V den voleb mějte toto, prosím, na paměti.
Váš starosta
Stanislav Skala

Městský úřad

Usnesení
z 20. jednání zastupitelstva Města Měčín, konaného
dne 25.8.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti
MěÚ Měčín
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a
schvaluje plnění rozpočtu 1 – 7/2014.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a
schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014 – navýšení
příjmu o 227.000,- Kč a zvýšení výdajů o 604.569,Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín souhlasí s podepsáním
Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a
správě Digitální technické mapy Digitální mapy
veřejné správy Plzeňského kraje a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje a vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o vedení
technické mapy obce.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej pozemku p.č. 1416 v k.ú. Radkovice o
výměře 1234 m2 a pozemku p.č. 1497 o výměře
1115 m2 – hráz rybníka panu Václavu Horovi,
trvale Měčín část Osobovy čp. 2, za cenu 30,- Kč za
l m2 a úhradu veškerých nákladů spojených
s odprodejem s tím, že mu bude poskytnuta sleva ve
výši 15.000,- Kč z důvodu letitého udržování těchto
pozemků a zřízení věcného břemene průjezdu a
průchodu pro veřejnost a dále věcné břemeno
přístupu k vodní ploše p.č. 1415 z důvodu vedení
rybníka jako požární nádrže.
Návrh na odprodej byl zveřejněn na úřední desce
Města Měčín ve dnech 28.2.2014 – 26.5.2014.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a souhlasí
s rozborem hospodaření příspěvkové organizace ZŠ
MŠ Měčín k 30.6.2014.

Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje o
povolení výjimky z nižšího počtu žáků –
předpokládaný počet žáků bude 115 – tj.
průměrně 16,4 žáka na jednu třídu.
Zastupitelstvo
Města
Měčín
schvaluje
pasportizaci místních komunikací správního
území Města Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje cenovou
nabídku ŠVK Klatovy na pasport a kanalizační
řád veřejné kanalizace obce Bíluky v celkové
ceně 34.134,- ‚Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
nabídku firmy CRIF Czech Credit Bureau
k hodnocení obce pod značkou iRating.
Zastupitelstvo Města Měčín souhlasí s dodatkem
pojištění pro Kulturní společenské centrum
Měčín v ceně 696,- Kč a pověřuje starostu
k podpisu dodatku smlouvy.
Zastupitelstvo Města Měčín souhlasí se stavbou
Bíluky, obnova sítě – NN.
Zastupitelstvo Města Měčín souhlasí a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-120003827/1/VB – Bíluky, obnova sítě – NN.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Darovací
smlouvu pro Oblastní charitu Klatovy ve výši
5.000,- Kč k zajištění charitní pečovatelské
služby pro občany naší obce.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
zápis č. 2/2014 z finančního výboru.
MěÚ Měčín

Základní škola
Zprávy ze školy
Po dvou měsících, v nichž některé dny
připomínaly i léto, jsme se opět sešli ve škole.
Podobně jako v několika posledních letech i letos
bylo o prázdninách ve škole rušno. V obou
podlažích budovy základní školy probíhala
rekonstrukce podlah. V přízemí probíhala
rekonstrukce celkem hladce – staré dlaždice byly
odstraněny, podlaha byla vyštěrkována a byla
položena nová dlažba. Problém nastal v 1. patře.
Po odstranění starých dlaždic bylo statikem
zjištěno, že položení nové dlažby na původní
rádoby „beton“ budou vyhozené peníze, protože
během několika málo let by došlo opět
k popraskání podlahy i dlaždic. Muselo se tedy
nejprve odstranit cca 8 cm starého „betonu“,
položit železné rošty a zalít novým betonem.
Teprve poté mohla být položena nová dlažba.

Díky zodpovědnému přístupu pracovníků firmy,
která rekonstrukci prováděla, a spolupráci s panem
starostou se podařilo rekonstrukci včas dokončit.
Celá rekonstrukce byla provedena nákladem cca
319 000 Kč. Poděkování patří zřizovateli, Městu
Měčín, které z fondu reprodukce majetku základní
školy uvolnilo potřebnou částku. Poté již nastoupila
malířská firma pana Stanislava Smoly a mohly být
začištěny a vybíleny sokly na chodbách, opravena
malba ve třídách, vybílena školní jídelna. Vybíleny
byly v závěru prázdnin i školní dílny, které budou
v průběhu podzimu vybaveny novým nářadím.
Náročná práce čekala pana Rašpla a paní
Netrvalovou, protože celá škola byla po
rekonstrukci dlažeb plná jemného prachu. I
úklidové práce ale byly v základní škole, mateřské
škole i školní jídelně hotovy včas a nic nebránilo
zahájení školního roku.
Díky poctivé práci a svědomitému přístupu všech
zaměstnanců školy, kterým patří mé poděkování,
mohli 1. září usednout žáci do svých lavic. Svůj
velký den mělo 15 nových prvňáčků – z Měčína
Anna Milková, Klára Horová, Jakub Krotký,
Ondřej Klička, Natálie Janotová a Jiří Panc, z Nové
Vsi Jana Šteflíková, z Radkovic Natálie Rážová, ze
Kbela Jakub Hřebec a Lukáš Duchek, z Třebýciny
Petr Petrželka a Sára Vlachová, z Malince Nikola
Franková a z Nedanic Zdeněk a Marcela Rašplovi.
I. třída (1. a 4. ročník) – Mgr. Jitka Sedláková
II. třída (2. a 3. ročník) – Mgr. Radek Mašát
III. třída (5. ročník) – Mgr. Michaela Šustáčková
VI. třída (6. ročník) – Mgr. Jana Rábová

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). Spolu
s výchovným poradcem jako poskytovatel
poradenských služeb pracuje i školní metodička
prevence paní učitelka Alena Cintulová. Rodiče i
žáci se na ni mohou obracet při řešení problémů
z různých oblastí – prevence záškoláctví,
závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního
zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního
a kriminálního chování, rizikových projevů
sebepoškozování
a
dalších
sociálně
patologických jevů.
Otevřeno je jedno oddělení školní družiny, kde
jako vychovatelka nadále působí p. Jaroslava
Kolihová, která v mateřské škole zároveň
vykonává práci asistentky pedagoga. Dalšími
asistentkami pedagoga jsou p. Alena Bauerová a
p. Vlasta Vladařová. Školníkem je p. Zdeněk
Rašpl a uklízečkou a správcovou tělocvičny
p. Lenka Netrvalová.
Vedoucí učitelkou mateřské školy je p. Jitka
Vizingerová, dalšími učitelkami p. Alena
Havlíková a p. Petra Havlíčková, která zároveň
zastává práci uklízečky v MŠ.
Personální obsazení ve školní kuchyni se také
nezměnilo – vedoucí ŠJ je p. Martina Skuhravá,
hlavní kuchařkou p. Pavlína Prunerová,
kuchařkou p. Ilona Třísková a pomocnou
kuchařkou p. Růžena Houlíková.
Mgr. Václava Čejková, ŘŠ

VII. třída (7. ročník) – Mgr. Jiří Zahálka

Od pátku 19. září zahájili žáci 4. a 5. ročníku
výuku plavání. Žáci 4. ročníku budou na plavání
IX. třída (9. ročník) – p. Marie Chloupková
jezdit prvním rokem, proto absolvují základní
Bez třídnictví je letos Mgr. Eva Toušová a Mgr. výcvik. Žáci 5. ročníku budou jezdit již druhým
Hana Poláková. Funkci výchovného poradce bude i rokem a čeká je zdokonalovací kurz. Celkem
v letošním školním roce vykonávat Mgr. Jiří navštíví plavecký bazén desetkrát a posledních
Zahálka, na něhož se mohou obracet žáci i rodiče. pěti lekcí se zúčastní i děti z mateřské školy.
Mgr. Václava Čejková
Nápomocný jim bude zejména v problematice
kariérového poradenství (např. přijímací řízení na
střední školy) a v procesu integrace žáků se Dne 16.7. nás navštívil známý režisér, producent
speciálními vzdělávacími potřebami (vyhledávání a a animátor, Cyril Podolský, který např. režíroval
orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání Pata a Mata, Krysáky a další. Vyprávěl nám o
vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na tom, jak je náročná výroba loutky a natáčení
další péči o tyto žáky, zajišťování nebo s pohádkovými postavami. Popisoval nám, jak se
zprostředkování
diagnostiky
speciálních loutky fotí a posouvají pinzetou kousek po
vzdělávacích potřeb – vstupní i průběžné a kousku. Každé chybné posunutí znamená
intervenčních činností pro žáky se speciálními opakované natáčení. Zjistili jsme, že na tuto práci
VIII. třída (8. ročník) – p. Alena Cintulová

potřebujete zvýšenou trpělivost. Za celý den se
natočí asi 10 sekund jednoho dílu. Zaujalo nás také
to, že nejdříve se loutkový seriál pustí do televize až
po 4 letech náročného natáčení, a to ještě nesmí
nastat nějaké problémy. Naše představy nám hodně
pozměnil, většina z nás tuto profesi brala jako
zábavu, kde je nejdůležitější mít napsaný příběh.
Jsme rádi, že nám ukázal, co tato práce obnáší.

V sobotu 13. září vyrazilo několik aut plných
dětí, rodičů, babiček a dědečků z Měčína do
Klatov.

Pozvánku z odboru kultury v Klatovech na Dny
evropského dědictví jsme dostali poté, co se děti
z divadelního spolku tak báječně předvedly na
konci června v Měčíně. Trochu jsem váhala,
Nikol Šosová, Simona Bauerová, Kateřina Štampachová, jestli mám pozvání přijmout, protože vystupovat
9. ročník před
širokým publikem na ohromném
Školní družina
prostranství není jen tak. Nakonec jsem
souhlasila. Reklama nikdy není na škodu a
Nový školní rok
Měčín ji potřebuje. Obzvlášť teď, když otevírá
Školní družina má kapacitu 30 dětí, zájem je velký nový kulturní sál.
a převyšuje kapacitu o polovinu. Na školní rok
2014/2015 plánujeme opět polodenní výlety. Na Do poslední chvíle nebylo jasné ozvučení, ani
podzim se budeme seznamovat s našim okolím, počet mikrofonů a mikroportů – zkrátka chaos,
posilovat komunikační dovednosti, poznávat nové který provází každé kulturní vystoupení. Naštěstí
hry, posilovat tělesnou zdatnost, utužovat jsem na podobné zmatky více než zvyklá a věřila
kamarádství. Připravujeme také přespání ve školní jsem, že se malí herci docela jistě přizpůsobí. Jen
družinu a oslavu Halloweenu.
jsem doufala, že se podaří přivézt hosta našeho
ŠD Měčín
divadla, a sice vám všem již dobře známou
Kultura
herečku Jitku Smutnou. Celé léto totiž tráví díky
natáčení seriálu Vinaři na moravské Pálavě. Do
Dětský divadelní spolek z Měčína se představil toho
jí
začala
divadelní
sezóna
v
na náměstí v Klatovech
pražském divadle ABC, v kterém má Jitka
angažmá, a další její aktivity, například
představení Zlomatka, s kterým putuje po
republice.
„12. září mám Zlomatku v Ostravě,“ prohlásila
Jitka. „Do Prahy mě přivezou někdy ve dvě
ráno.“
„Jitu… představení je v Klatovech ve 14.45,
zkouška v měčínské škole musí být nejpozději ve
12. Vyspíš se v autě cestou do Měčína…“
Moje prosby a líčení situace zabraly. Dobrá, Jitka
pojede, ale hned po představení se musí vrátit.
Chvíli trvalo, než se mi podařilo sehnat auto,
které Jitku přiveze. Měčín je prostě dost z ruky a
jet tam „na otočku“ není pro žádného pražského
řidiče příjemné. Přesvědčila jsem syna. Nikdo
totiž nechápe, že nevlastním řidičský průkaz.
„Mami, nechceš toho šílenství někdy nechat?“
„Jakého šílenství?“
„Nezdá se ti, že pořád někomu něco organizuješ?
Já jsem měl například v sobotu docela jiné
plány.“
„Ale já organizuju lidem radost.“
„Mně zrovna.“
„Nebuď drzý!“
Ale mám děti poměrně poslušné. Vědí, že když
se napřáhnu, musejí zmlknout. ☺
„Kde se převléknu?“ ptala se Jitka.

„No, Jitu, děti pojedou už v kostýmech, protože na
náměstí není místo na převlečení. Podium je
improvizované… bez opony.“
„Nemůžu se přece od samého začátku objevit
v kostýmu mezi lidmi!“
„Jediná šance, kde se dá převléknout, je stánek
zvukaře… Dveře tam samozřejmě nejsou, ale je tam
plachta…“
Jitka protočila panenky, ale souhlasila.
Děti měly možnost oprášit vystoupení na čtyřech
zkouškách v předchozích dvou týdnech, Jitka jela
na ostro, a přesto snad vše klaplo, a kdo jste
představení viděl, snad máte dobrý pocit.
Mikrofonů bylo málo a jejich podávání způsobilo,
že zvukař nevěděl, co dřív, Jitka se téměř neslyšela,
kytaru už vůbec ne, ale snad nikdo nic nepoznal.
Jitku jsme cestou zpět vzali do lesa, a tak se vracela
do Prahy s náručí bedel, což ji mile překvapilo a
uspokojilo.
Věřím, že divadelní hru O Šípkové Růžence trochu
jinak nazkoušíme už celou a 19. prosince v rámci
školní besídky ji budete moct vidět konečně
kompletní!
Dětem i jejich rodičům děkuji za spolupráci, velký
dík patří i paní ředitelce základní školy, která nám
umožňuje zkoušet ve třídě.
A na závěr info pro ty děti, které by si taky chtěly
ochutnat „prkna, co znamenají svět“. Nábor do
divadelního kroužku proběhne po novém roce,
v kterém se můžete těšit na dramatizaci Erbenova
Vodníka!

15. října bychom vás rádi pozvali na
cestopisnou besedu Jany Dvorské a Miloše
Kašpara. Prostřednictvím filmu se dostaneme do
Indie a budeme obdivovat krásy Rajasthanu a
Uttarpradheše. Začátek besedy bude v 17.30h.
V sobotu 25. října vás srdečně zveme na
relaxační koncert tibetských mís a gongů.
Podařilo se nám toto vystoupení zajistit přímo
zde, v Měčíně. Tato úžasná relaxační záležitost
vám pomůže odbourat napětí a stres a dokáže vás
příjemně uvolnit. Koncert proběhne v prostorách
mateřské školy v odpoledních hodinách. (Počet
míst je omezen, svůj zájem nahlaste prosím u p.
Šustáčkové, která vám podá i bližší informace).
V případě zájmu lze další
koncert přidat.
Koncert trvá přibližně hodinu a cena je 250 Kč.
Pro milovníky divadla máme dobrou zprávu.
V prosinci vystoupí v KSC v Měčíně amatérský
divadelní spolek Petry Braunové se svoji
pohádkou Šípková Růženka trochu jinak s
hostem Jitkou Smutnou.
Všechny akce budou zveřejněny na plakátech i
internetových stránkách a také vyhlášeny
místním rozhlasem.
KK

Petra Braunová

Pojďte s námi za kulturou…
Pro nadcházející období jsme pro vás připravili tyto
zajímavé akce:
V sobotu 27. září bude slavnostně zahájen provoz
nového kulturně společenského centra v Měčíně.
V 19:30 hodin vystoupí pěvecký sbor ZŠ pod
vedením p. uč. Marie Chloupkové.
Od 20 hodin po slavnostním otevření se můžete
těšit na vystoupení skupiny Please The Trees a
pěveckého sboru seniorů Elpida, toto zajímavé
seskupení cestuje se svým programem po celém
světě a sklízí velké úspěchy. Věříme, že mile
překvapí i vás.
Součástí slavnostního programu bude také
vystoupení skupiny Brenda 5 a skupiny Selfish
Son.
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Realizace staveb a opravy
objektů v posledním období

foto: Třebýcina, kaplička – oprava fasády a výměna
střešní krytiny

foto: Hráz, kříž – oprava

foto: Třebýcina, rybník – revitalizace

foto: Nedaničky – rekonstrukce a okolní úpravy
pomníku padlých

foto: Bíluky, kaplička – oprava fasády a výměna
střešní krytiny

foto: Hráz – oprava studny

foto: Nedanice, hasičská zbrojnice – oprava fasády

foto: Nedanice, společenské zařízení – oprava
fasády a výměna oken a dveří

foto: Radkovice – stavba nové klubovny SDH,
volební a společenské místnosti

foto: Nedanice, kaplička– oprava fasády a výměna
střešní krytiny

foto: Nedanice – revitalizace rybníka
foto: Radkovic, kaplička – oprava fasády,
výměna střešní krytiny, klempířské práce

foto: Radkovice – rekonstrukce a okolní úpravy
pomníku padlých

foto: Petrovice – nová fasáda, výměna střešní
krytiny u hasičské zbrojnice s volební místností

foto: Petrovice – rekonstrukce a okolní úpravy
pomníku padlých

foto: Bíluky, kaplička – oprava fasády a výměna
střešní krytiny

foto: Petrovice – rekonstrukce výměna oken a
dveří, střešní krytiny klubovny SDH

foto: Bíluky – klubovna SDH a sportovní areál

foto: Bíluky – sportovní areál

foto: Měčín – kompletní rekonstrukce hasičské
zbrojnice, klubovny a přístavba garáže

foto: Měčín – výstavba kulturně společenského
centra

foto: Měčín – výstavba kulturně společenského
centra

foto: Měčín – stavba koryta potoka Třebýcinka
foto: Měčín – Dům s pečovatelskou službou –
výměna oken, dveří, zateplení, nová fasáda

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
SPOLEČENSKO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ

MĚČÍN 27.9. – 19:30
Vstupné 100 Kč – děti do 15 a senioři od 65 let zdarma

Program
19.30 h

– zahájení

19.35 h

– vystoupení pěveckého sboru ZŠ Měčín pod vedením
M. Chloupkové a Mgr. R. Mašáta

20.00 h

– vystoupení starosty města pana Stanislava Skaly

20.15 h

– hudební produkce skupiny Please the Trees , Elpida,
– Selfish Son
– Brenda 5

Celým večerem vás bude provázet redaktor Českého rozhlasu Plzeň Mgr. Jaroslav Kopejtko.

