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Vážení přátelé,
letošní nepříjemná, mnohdy velmi
mrazivá zima snad spěje ke svému konci.
Ani tato zima nám však nezabránila
v zahájení prací na opravě komunikací
v Měčíně v ulicích Zámecká, Školní,
Za Rybníkem a V Konci. Po opravě
vodovodního
řadu
dostanou
tyto
komunikace nový asfaltový koberec,
rozšířeno bude také parkovací stání.
Oprava komunikací bude dokončena
do konce dubna. Celá ulice Sadová přijde
na řadu v srpnu letošního roku, neboť zde
žádáme o dotaci na MMR. Oprava těchto
komunikací bude stát takřka 5 mil. Kč.
V Třebýcině dostalo místní kulturní
zařízení „Kontík“ krásnou novou střechu,
náklady zde budou 300.000,– Kč.
Přes 60.000,- Kč jsme investovali
do údržby zeleně, konkrétně prořezávky a
porážky stromů na hřbitově v Měčíně,
v okolí kaple v Petrovicích a na návsi
v Radkovicích.
Bohatý je i kulturní život. Zajistili jsme
divadelní představení, promítáme filmy
v místním KSC. Jen nás velmi mrzí slabá
návštěvnost na těchto představeních.
Pevně však věříme, že se i toto zlepší.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem
popřál veselé VELIKONOCE, bohatou
pomlázku a pevné zdraví.
Váš starosta
Stanislav Skala

Městský úřad
Usnesení
z 19. jednání zastupitelstva Města Měčín,
konaného dne 5. 3. 2018
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí informace
starosty ke stavbě ČOV Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí a schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2018 schválené radou dne 12. 2.
2018. Příjmy 0, výdaje 1.242.670,– Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a schvaluje
Rozbor hospodaření města Měčín 1 – 12/2017 včetně
komentáře.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a bere na
vědomí Inspekční zprávu č. ČŠIP – 1102/17-P a
Protokol o kontrole ČŠIP – 1103/17-P příspěvkové
organizace ZŠ MŠ Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a schvaluje
čerpání příspěvku na provoz k 31. 12. 2017 příspěvkové
organizace Základní školy a mateřské školy Měčín
včetně předložených účetních sestav – rozvaha, výkaz
zisku a ztrát a příloh účetní závěrky.
Zastupitelstvo Města Měčín jednohlasně schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ MŠ Měčín za
rok 2017. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace
za rok 2017 před zdaněním činí 32.660,43 Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozdělení
kladného hospodářského výsledku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Měčín – p.o. za rok 2017 ve výši
32.660,43 Kč takto: 15,3 % prostředku do fondu odměn
tj. částku 5.000,- Kč a 84,7 % prostředků
tj. 27.660,43 Kč do fondu rezerv.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozpočtové
opatření
č.
2/2018
–
provozní
příspěvek
pro příspěvkovou organizaci ZŠ MŠ Měčín ve výši
700.000,– Kč + navýšení o 10.000,– Kč pro farnost
Plánice – usnes. č. 378.
Zastupitelstvo Města Měčín nařizuje ředitelce
příspěvkové organizace ZŠ MŠ Měčín odvod fin.
prostředků z investičního fondu školy na účet města
ve výši 700.000,- Kč do 31. 3. 2018.
Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje informace
lesního hospodáře p. Šindeláře o hospodaření v lesích
Města Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje a pověřuje
starostu k podpisu Smlouvy o dílo na zpracování
lesního hospodářského plánu s platností od 1. 1. 2020 –
31. 12. 2029 s firmou Plzeňský lesprojekt, a.s. Plzeň.
Cena je ve výši 440,– Kč za 1 ha lesní půdy bez DPH.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí Petici
občanů na nedodržování zákazu vjezdu nákladních
automobilů nad 3,5 t a nedodržování rychlosti v obcích
Nedanice a Nedaničky a bude postoupena na Policii ČR
a SÚS Klatovy.
Zastupitelstvo Města Měčín neschvaluje pronájem
pozemku p. č. 3776 v k. ú. Měčín. Pozemek je již
pronajat Zemědělskému družstvu Měčín. Zastupitelstvo

Města Měčín souhlasí, aby ZD Měčín pozemek dalo
do užívání nebo pronájmu třetí osobě tj. p. Gajárkovi,
Měčín čp. 86.
Zastupitelstvo Města Měčín odkládá prodej
pozemku p. č. 19/1 v k. ú. Radkovice u Měčína.
Do příštího jednání zastupitelstva bude předložen
geometrický plán a znalecký posudek na cenu
pozemku.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje prodej části
pozemku p. č. 1446/1 v k. ú. Radkovice.
Zastupitelstvo města Měčín ruší zásahovou
jednotku JSDHO Bíluky a Radkovice.
Zastupitelstvo Města Měčín souhlasí s uzavřením
Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na dopravní
obslužnost s Plzeňským krajem ve výši 74.844,– Kč
na rok 2018.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
Prohlášení příjemce účelové dotace na dopravní
obslužnost za rok 2017 ve výši 68.940,– Kč o jejím
finančním vypořádání.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a souhlasí se
stavbou Měčín KT, Dvorská 5 x RD – NN a pověřují
starostu k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-0012996/VB/001 Měčín
KT, Dvorská 5 RD – NN. Jednorázová náhrada je
ve výši 1981,– Kč + DPH ve výši 417,– Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
předloženou zprávu o stavu bezpečnostní situace a
veřejného pořádku na teritoriu OOP Švihov
od Policie ČR obvodní oddělení Švihov.
Zastupitelstvo Města projednalo a schvaluje novou
povodňovou komisi Města Měčín. Komise bude
zveřejněna na internet. stránkách města.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
informace k riziku navýšení nákladů za odpadové
hospodářství zaslané Českou asociací odpadového
hospodářství.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí náklady
odpadového hospodářství Města Měčín za rok 2017.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a schvaluje
příspěvek ve výši 10.000,– Kč pro Římskokatolickou
farnost Plánice na opravu vnějších omítek věže
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Němčicích.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí Zápis
finančního výboru 1/2018.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
informaci starosty města ohledně žádosti o informace
dle zákona č. 106/1999 od zapsaného spolku Medvěd.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
informace starosty k opravě komunikací v Měčíně.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
odpověď starosty na dotaz Ing. Bezděka ve věci
investice do ubytování v KSC Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín odkládá rozhodnutí
o výstavbě ubytovacího zařízení KSC do dalšího
zastupitelstva.
MěÚ Měčín

Základní škola
Zprávy ze školy
Stalo se dobrým zvykem, že žáci naší základní
školy pomáhají při realizaci Tříkrálové sbírky
v našem regionu. Letos byli koledníky tito žáci a
žákyně: Anežka Kůsová, Barbora Birošová, Monika
Svobodová, Daniel Skala, Patrik Novák, Dominik
Novák. A také děvčata z pátého ročníku: Anna
Skalová, Lucie Šustáčková a Adéla Netrvalová,
která koledovala nejen v Měčíně, ale také
v Petrovicích. Poděkování patří ale také dospělému
doprovodu, bez kterého by totiž koledování nešlo
zrealizovat. Poděkování patří paní Soně Brůhové,
Pavlu Skalovi, Romanu Tykalovi a Michaele
Šustáčkové. Určitě všechny zajímá částka, která se
vykoledovala – 19 353 Kč. Děkujeme touto cestou
ještě jednou všem, kteří koledníkům otevřeli a
přispěli. Velmi si Vaší pomoci vážíme.
Ve čtvrtek 25. ledna se žáci 7. a 8. třídy vydali
do Klatov na netradiční sportovní den. Jeho náplní
bylo bruslení a hokej na zimním stadionu, kde se i
všichni účastníci zdokonalovali v bruslení a kluci si
poté zahráli malý zápas. Sportovní program
pokračoval na plaveckém bazénu. Zde děti
absolvovaly
90minutový
plavecký
trénink,
zakončený potápěním a lovením předmětů.
Na závěr se všichni vyřádili na tobogánu a
v relaxačním centru. 7. března obdobný program
absolvovali i žáci 5., 6. a 9. ročníku.
31. leden je pro všechny žáky malý svátek – vydává
se pololetní vysvědčení. Tento den je pro naši školu
důležitý i z jiných důvodů – tradičně se koná
žákovský koncert, na němž i letos vystoupilo
několik žáků, kteří se učí hrát na hudební nástroj,
aby svým spolužákům ukázali, jak se během roku
ve hře zdokonalili, a potěšili nás svým
vystoupením. Součástí koncertu bylo i vystoupení
našeho pěveckého sboru.
Po žákovském koncertu se uskutečnil již 7. ročník
Lednové laťky, přebor žáků 5. – 9. ročníku
ve skoku vysokém. I letos bylo klání napínavé a
žáci se navzájem pobízeli k lepším výkonům.
Pro naše prvňáčky byl tento den významný i jinak.
Kromě úplně prvního vysvědčení je čekala ještě
jedna mimořádná událost. Do školy byli pozvání
rodiče, aby se přišli podívat, co všechno se jejich
dětičky naučily. K vidění toho bylo opravdu dost.
Děti ukázaly svým rodičům, jak umí počítat
do deseti, předvedly několik matematických her a
podařilo se nám dokonce i rodiče do některých her
zapojit. To se dětem obzvlášť líbilo. Také předvedly
ukázky čtení a psaní, skládaly slova, recitovaly
básničku a zazpívaly několik písniček. Nakonec

rodičům předaly dárečky, které pro ně vyrobily
při výtvarné výchově a pracovních činnostech.
Myslíme, že Den otevřených dveří v první třídě
splnil očekávání, všechny nás hezky a příjemně
naladil a povzbudil do další společné práce.
Věříme, že rodiče si ze školy odnášeli stejné
pocity, jaké jsme měli my, a u nás v první třídě
se jim líbilo.

Ve čtvrtek 1. února se družstvo našich
florbalistek zúčastnilo krajského kola ČEPS
CUPu, v němž v loňském roce obsadily 4. místo
v republice. Naše děvčata jela do Plzně
obhajovat loňské krajské prvenství a nenechala
nikoho na pochybách, že to loni nebyla jen
náhoda. Celým krajským kolem prošla děvčata
naprosto suverénně a jako vítězky dívky
postoupily do národního finále – západ, které se
odehrálo 19. března v Praze na Děkance.
8 dívčích týmů bylo rozděleno do dvou skupin
po čtyřech. Vítězky základních skupin
postupovaly rovnou do semifinále. V prvním
zápase ve skupině naše holky porazily Šestku
z Mladé Boleslavi 6:4, ve druhém Komety
ze Soběslavi 2:0 a v třetím Anděly z Chebu 6:2.
Tato suverénní jízda našich děvčat dávala tušit,
že dubnové republikové finále v Ostravě je na
dosah. Během pauzy holky čekaly, koho že jim
čtvrtfinálová vřava postaví do cesty na pomyslný
Olymp západní poloviny republiky. V zápase
o postup do pražského finále si naše děvčata
poradila s pražským týmem ze ZŠ E. Beneše 6:3
a už bylo jasné, že do Ostravy se jede! Už jsme
jen napjatě čekali, jestli se děvčatům podaří
vybojovat zlato, které jsme jim všichni přáli.
A děvčata nezklamala, výhrou 7:2 nad
Strašeckými zebrami jasně dokázala, že florbal
opravdu
umí!
GRATULUJEME
A
DĚKUJEME! Republikové finále, do něhož
naše děvčata postoupila jako jeden z šesti
nejlepších týmů republiky, se odehraje 20. dubna

v Ostravě. Pro naše děvčata bude důležité se na
závěr celého turnaje důkladně připravit a pro školu
bude důležité zajistit dostatek finančních
prostředků, aby se tato cesta uskutečnila. Účast
v Ostravě znamená jet o den dříve, aby se děvčata
před zápasy vůbec vyspala, protože turnaj začíná už
v deset hodin dopoledne a Ostrava není za rohem!
Zkusíme oslovit firmy z blízkého i vzdálenějšího
okolí, zda by přispěly alespoň malou finanční
částkou na uskutečnění této pro nás tak významné
události. Vždyť postup mezi šest nejlepších týmů
republiky už něco znamená a našim děvčatům se to
podařilo již podruhé! Gratulace a poděkování patří
panu učiteli Radku Mašátovi, který se děvčatům
intenzivně věnuje, Filipu Muknšnáblovi a paní
učitelce Zámečníkové, kteří během turnaje koučují
náš tým, protože pan Mašát se z pracovních důvodů
nemůže zápasů zúčastnit a samozřejmě rodičům
děvčat, kteří je celý rok podporují.
1. února se konal i turnaj basketbalu pro 4. – 5. třídy
v Klatovech. S basketbalem jsme na naší škole
začali koketovat teprve v loňském roce. Přesto
výsledek byl krásný, motivující a pro některé naše
ostřílené soupeře jistě překvapivý. Kluci vybojovali
3. místo a porazili týmy z Čapkovy a Masarykovy
ZŠ! Gratulujeme!
Ve čtvrtek 1. února mezi nás opět zavítal pan Libor
Marek, tentokrát si pro nás připravil besedu
pro žáky od 4. do 9. třídy o husitech. Vyprávěl
o tom, jak husité žili a hlavně donesl mnoho
ukázek, především zbraní a bojové výzbroje, které
husité nosili a používali, viděli jsme tak kropáč,
řemdih, sekeru, sudlici, okovaný cep, meče, dýku,
píšťalu a především známý palcát, nechyběl ani
tradiční prapor s kalichem.
Ve středu 14. února se uskutečnilo školní kolo
recitační soutěže. Zúčastnila se řada žáků celé
školy.
V únoru se na naší škole uskutečnila beseda
o odpadech Tonda Obal na cestách. V návaznosti
na tuto besedu dostali žáci 6. ročníku za úkol
při slohu napsat zamyšlení, jak se asi cítí obal. Tady
jsou některé jejich práce.
Ahoj, já jsem obal od džusu. Teď je uvnitř mě mangový
džus. Ale co se stane, až ho vypijí? Budu k ničemu?
Nikdo mě už nebude potřebovat a vyhodí mě. Mé
myšlenky poslouchal karton od jahodového mléka a
zželelo se mu mě. Řekl mi: „Nepřemýšlej takhle, třeba
půjdeš zrecyklovat.“ „Myslíš, že bolí ta recyklace?!“
„Myslím, že ne, vždyť z tebe bude nová věc, znovu tě
využijí a to je dobře nebo ne?“ odpověděl karton s
mlékem. Vtom mě kdosi odnesl a už jsme se vůbec
neviděli. Karton přemýšlel: „Co se s ním asi stane,

půjde zrecyklovat?“ Rozbrečel jsem se: „Nechci být
jiný, než jsem!“
Natálie Šindelářová, 6. ročník

Mě by zajímalo, kam mě asi vezou s ostatními obaly.
A jéje vidím světlo, já asi umírám. „Ty jsi ale
trubka“, odpověděl obal vedle mě, „vždyť jsme
v obchodě,“ řekl. Aha tím se všechno vysvětluje. Už
druhý den tady ležím a nikdo si mě ještě nekoupil. Za
chvíli přišla paní, dala si mě do košíku a někam teď
jedeme. Když jsem se probudil, byl jsem někde úplně
jinde. Pak přišla holčička, dala mě na sešit a strčila
do školní tašky. „Slez ze mě,“ křičí sešit! „Nejde to!“
odpověděl jsem. Asi za šest měsíců jsem se o něco
roztrhl. „Musím ten obal vyhodit,“ řekla holčička své
mamince. Druhý den mě hodili do žlutého kontejneru,
kde ležely PET lahve a jiné plastové věci. Další den
přijeli popeláři, vysypali kontejner a někam mě zase
vezli. PET lahve mi říkaly, že ze mě bude něco jiného.
Už se těším, co asi budu.
Nikola Rážová, 6. ročník

Už ležím asi týden se svojí spolubydlící sušenkou
ve špajzu. Ale je tady docela zábava. Povídám si se
svým nejlepším kamarádem, obalem od čokolády,
který nikdo nevyhodil. A pak jsme narazili na takové
zvláštní téma. Co se vlastně s námi stane, až nás
vyhodí do koše nebo nějaké té popelnice? Oba jsme
nevěděli. Měli jsme nápady, třeba že nás někde
rozdrtí nebo budeme mít nového majitele. A pak ten
den přišel. Vzala si mě i moji spolubydlící a sedla si
s námi na gauč. Málem jsem omdlel! Ona snědla mojí
spolubydlící sušenku. A začal jsem přemýšlet, co bude
se mnou. Po několika minutách mě vzala do ruky a
odcházela zpátky do špajzu. Radoval jsem se, že
půjdu zpátky ke svým kamarádům. Sice bez mojí
bývalé spolubydlící, ale budu u kamarádů! Ale ona
mě hodila do nějakého pytle, kde bylo spoustu dalších
kamarádů, kteří před pár dny zmizeli. Tak jsem si
oddychl, že tam nejsem sám, ale kamarádi byli nějak
skleslí. Tak jsem se jich zeptal: „Co vám je, vypadáte,
jako kdybyste šli na pohřeb.“ Řekli mi: „Ty nevíš, co
se nám stane?“ Já jsem netušil a kamarádi mi
vyprávěli, co s námi bude. Za pár dnů nás odnesli,
tak jak kamarádi říkali do velké žluté popelnice. Jsem
zvědavý, co bude dál.
Tereza Duchková, 6. ročník

Jsem obal od pití, říkají mi petka. Opatrovala jsem
limonádu jménem Fanta, než jí ze mě vypili.
A představte si, co mi pak udělali. Hodili mě na zem,
sundali mi víčko a normálně mě rozšlapali. Byla jsem
celá placatá. Ani to víčko mi nevrátili. Prý je střádají,
ale vůbec nevím na co. A to není všechno, pak mě
hodili do pytle s ostatními zmačkanými a nevonícími
lahvemi. Když byl pytel plný, vyhodila nás do velkého
žlutého kontejneru. Byl to pro mě šok, vůbec se mi
tam nelíbilo, všichni se na mě mačkali a vůbec
nevoněli. Hlavně ta láhev od piva a ta se zkyslým
mlékem. Upadla jsem do mdlob. Vůbec nevím, co se
se mnou dělo. Probudila jsem se až na čerstvém

vzduchu. Byla jsem měkká a barevná. No je ze mě
krásná mikina. Hurá, nedopadla jsem tak špatně.
Šárka Gumanová, 6. ročník

V týdnu od 19. do 23. února se uskutečnil lyžařský
výcvik 8. ročníku na Špičáku. Lyžařské podmínky
byly naprosto ideální a všichni si „lyžák“ nejen
užili, ale osvojili si i základy sjezdového lyžování.
Některým žákům se lyžování natolik zalíbilo, že
hned po skončení výcviku vyrazili na lyžovačku
s rodiči.
V pátek 16. února se vydali žáci první třídy
na výuku do Městské knihovny v Měčíně. Paní
knihovnice Iveta Česáková zajímavým způsobem
dětem osvětlovala, co znamená „masopust“, proč
lidé dělali zabijačky, karnevaly, které masky byly
v průvodu nepostradatelné, co se maškarám
nabízelo za dobroty a další zajímavé informace.
Děti si vyrobily jednoduchou karnevalovou masku,
kterou si pak odnesly domů. Čas strávený
v knihovně byl nejen poučný, ale také zábavný.
Všichni se už těšíme na další setkání.
V úterý 27. února 2018 uspořádala školní družina
ve spolupráci s kulturní komisí Města Měčín
maškarní karneval, který se konal v KSC.
O kulturní program se postarala umělecká a
produkční agentura Fast Agency. Na maškarní
karneval mohly přijít i děti, které ani nechodí do
školy. Víme, že čas od 13 do 15 hodin není pro
malé děti, které chodí po obědě spát, úplně ideální,
ale dobu jsme museli přizpůsobit provozu školní
družiny a časovým možnostem pracovníkům
agentury, kteří zajišťovali program.
V únoru a březnu se uskutečnily v 8. ročníku dvě
besedy s hospodářkou MS Měčín paní Radkou
Wiedemann. Úspěšně jsme tak navázali na akce,
které se konaly v loňských letech – beseda
s myslivcem panem Toušem a Den s myslivci
v areálu MS Domažličky. Dalším kladem této akce
je to, že se nám podařilo zapojit rodiče žáků
do spolupráce se školou. Tématem besed byla
činnost myslivců v současnosti, jejich péče o les a
především zvěř. Součástí besedy byly i právní
předpisy, které se činnosti myslivců týkají, jejich
povinnosti, uložené jim zákonem, tady byl kladen
důraz na funkci mysliveckého hospodáře, jaké jsou
předpoklady pro výkon této funkce.
Letos se již druhým rokem uskuteční zápis dětí
do 1. ročníku až v dubnu. Letos to bude v pondělí
9. 4. 2018 od 8:20 do 13:00 hodin v ředitelně
základní školy. Zákonní zástupci mohou opět
využít elektronické přihlašování k zápisu. Výhodou
je, že si zákonný zástupce z pohodlí domova
zarezervuje čas, který mu nejvíce vyhovuje.
Elektronické přihlašování je možné od 19.03.2018

00:00 do 06.04.2018 00:00. Odkaz, pomocí
něhož
se
zákonní
zástupci
dostanou
k elektronickému přihlašování, je připraven na
stránkách školy (www.zsmecin.cz). Na stránkách
školy, kde jsou také připraveny ke stažení
dokumenty, které musí zákonný zástupce vyplnit
a k zápisu donést (Žádost o přijetí nebo Žádost
o odklad, Zápisní lístek). Dokumenty lze
vyzvednout i u vedoucí učitelky mateřské školy
nebo v ředitelně školy.
ředitelka, učitelé a žáci základní školy

Kultura
Pojďte s námi za kulturou…
Přijměte prosím naše pozvání na tyto kulturní
akce.
V sobotu 24. března ve 14 hodin srdečně zveme
na jarní vystoupení ženského pěveckého sboru
MELODICA pod vedením sbormistryně
Anastázie Šolcové. Uslyšíte nové ale i starší
písně a pro diváky máme i malé překvapení.
Na neděli 25. března chystáme Velikonoční
putování za zajíčkem, akce pro rodiče s dětmi.
Sraz na dvoře u MŠ.
30. dubna zveme malé i velké na tradiční Pálení
čarodějnic.
Na sobotu 9. června je naplánován Den
Měčínska, jehož součástí bude i slavnostní
pasování prvňáčků na čtenáře.
S podrobnějším programem budete včas
informováni.
Naše akce pokračují i po letních prázdninách.
Plánujeme
opět
cestovatelskou
besedu.
Vypravíme se do Gruzie.
V měsíci listopadu zorganizujeme opět ples
města a nezapomeneme ani na čertovskou
veselici s nadílkou od sv. Mikuláše.
V prosinci bychom rádi zorganizovali vánoční
koncert.
Všechny akce budou vždy vyhlášeny rozhlasem a
zveřejněny jak na plakátech, tak internetových
stránkách. Příjemnou zábavu všem!

sprinterskou tratí vyrovnat každý sám, ale
zároveň budete hoblovat za celý tým.
Masopust v Radkovicích
Máte-li navíc nervy z ocele, můžete poměřit síly
přímo s organizátory závodu a zesměšnit je před
zraky všech ostatních účastníků a škodolibých
diváků. Taková výzva se nedá odmítnout.
Další novinkou je noční běh skrývající se pod
názvem „Kasiopea“. Kdo by se nechtěl plahočit
v noci lesem sám, přes překážky a trochu se
u toho bát? Přijďte si na krátké trati vyzkoušet
nástrahy překážkového běhu, které neuvidíte
na vlastní oči.
Poslední třešničkou na dortu jsou dětské závody.
Na své si přijdou jak předškoláci, tak i
dorostenci. Délky tratí a obtížnost překážek
V sobotu 17. 2. jsme se sešli před klubovnou SDH budou úměrné věku. Přijďte unavit potomky a
Radkovice,
abychom
potěšili
a
pobavili vypít něco zlatavého moku. V pivovaru Bizon
spoluobčany. Sešlo se nás 15 masek, mezi kterými připravili sládkové závodní speciál „Tulení pot“.
nechyběla babka kořenářka, čarodějka, pirátka, To musíte ochutnat!
gejša, wekslák, zlatovlásek, invalida s lékařkou a
spousta jiných nápaditých kostýmů. Obešli jsme
celou vesnici a u každého stavení se zastavili.
Na cestu nám vyhrávala na harmoniku Vlaďka
Fialová, za což jí patří veliký dík, neboť počasí nám
příliš nepřálo a bylo obdivuhodné, že v tom
mrazivém zasněženém počasí to nevzdala a
vydržela až do konce. U většiny domů na nás již
„domácí" čekali s výtečným pohoštěním a nějakou
tou korunou. A my „masky" jsme jim za to
poděkovaly přáním hezkého masopustu a tanečkem
s pánem nebo paní domu. Bylo to příjemné
odpoledne plné legrace, hudby, tance a dobré
nálady. A tak to má být! Myslím, že tím
odstartovala nová tradice v naší vesničce.

Spolky

Marie Dvořáková

Seal´s RUN
Dámy a pánové, běžci a neběžci, chodci a důchodci,
i Vy ostatní, s nesmírnou radostí si Vám
dovolujeme oznámit, že stopy běžeckého spolku
Seal´s RUN opět můžete spatřit na nejrůznějších
místech a mnohdy i jinde. Spatříte je dokonce i
na místech, kde dříve k vidění nebyly. Pokud stopy
nikde nespatříte, je čas navštívit očního lékaře, neb
tým Seal´s RUN pracuje dnem i nocí na tom, aby se
nesmazatelně vryl do Vašich myslí. Zejména pak
pozitivně.
Sportovní nadšenci správně propukají v jásot
v předtuše nových závodů. A jásají oprávněně.
Letošní rok přinese několik novinek, zlepšováků a
vychytávek. Krom nových tratí a překážek jsou to i
nové druhy závodů.
Naprostou novinkou je překážkový závod
ve štafetovém podání nazvaný „Tulení spřežení“.
V tříčlenném týmu se bude muset s krátkou

Na každého doběhnuvšího závodníka čeká v cíli
kovová medaile. Slibujeme, že budou vykoupené
slzami, krví a potem. Nee, teď přeháníme. Ale
zadarmo rozhodně nebudou. Přijďte se přesvědčit
a dokázat sami sobě, že ve Vás dřímá bojovník,
který překážkám neuhýbá. Pojďte běžet tomu
štěstíčku naproti. Odměnou Vám bude slastný
pocit vítězů, neb v našem závodě neexistuje
poražených! Šanci máte 25. – 26. 5. 2018
ve Stodě a 28. 9. 2018 v Měčíně. Tuleň s námi a
zlé pryž!

Inzerce

Sport
TJ Sokol Měčín
Rok 2018 jsme zahájili výroční valnou hromadou,
která se bohužel musela opakovat pro malý počet
přítomných členů.
Na opakované valné hromadě byl zvolen nový
výbor TJ, který bude pracovat ve složení: Evžen
Veselý, Libor Vizingr, Jan Touš st., Mirka
Vizingrová, Libor Sládek, Radovan Šlajch st.,
Radovan Šlajch ml.
Přestože tomu počasí nenasvědčuje, již o tomto
víkendu se rozběhnou mistrovské soutěže v našem
okresu.
Ale pojďme se podívat, jakým způsobem se naši
hráči připravovali na jarní část soutěže.
Zúčastnili jsme se velmi kvalitně obsazeného
turnaje Senco Doubravka, kde jsme dosáhli
následujících výsledků:
2:5
Měčín – Petřín A
Měčín – Chlumčany

3:0

Měčín – Zruč

1:0

Měčín – Vejprnice

1:6

V konečném zúčtování jsme obsadili 6. místo
z deseti účastníků.
Družstvo mužů absolvovalo společně se staršími
žáky 4 denní soustředění v příjemném prostředí
v Kašperských Horách.
Závěr přípravy ovlivnilo počasí. Odehráli jsme
přípravné utkání proti Letné Plzeň, které skončilo
remízou 2:2. Další dva zápasy se soupeři
z Kasejovic a Nýřan se neodehrály v důsledku
nezpůsobilého terénu.
První mistrovský zápas odehrajeme na hřišti
soupeře v Malém Boru v neděli 25. 3. od 15.00 hod.
Na domácím hřišti uvidíte naše hráče poprvé
v sobotu 31. 3. v 16.00, nastoupí proti týmu
Chudenic.
Věříme, že si příznivci fotbalu najdou cestu
do našeho sportovního areálu a přijdou povzbuzovat
všechny týmy minimálně v takovém počtu jako
doposud.
Jan Touš
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