2/2017
obklady

Foto: Dne 13. května proběhlo v obřadní síni městského úřadu v Měčíně tradiční vítání

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že vám mohu sdělit úvodem pro nás
všechny příznivou zprávu. Na základě naší žádosti a
rozhodnutí Ministerstva zemědělství nám byla
navýšena dotace na výstavbu ČOV na 30.695.000,–
Kč. S dotací od Plzeňského kraje jsme získali dotaci
takřka 35.000.000,- Kč, tj. hranice daná
podmínkami stanovenými pravidly Ministerstva
zemědělství, max. 80 %, česky řečeno, víc dostat
nemůžeme. Jak jste jistě zaregistrovali na ČOV
probíhá výstavba hlavního řadu v ulicích Černovce,
Sadové a Malinecké. Pomalu se rozjíždí i práce na
venkovních částech domovních přípojek. Jak už
jsem avizoval v minulých Měčínských novinách,
jsme nuceni nemalé finanční prostředky investovat
do rekonstrukce vodovodního řadu. Výměna
potrubí a uzávěrů přípojek nás bude stát přes
1,5 mil Kč, na výměnu potrubí se nám podařilo
od Plzeňského kraje získat dotaci ve výši 300.000,–
Kč. Na samotné ČOV byly dokončeny rozvody
vody a elektroinstalace, zhotoveny omítky a

včetně dlažeb. V současné době probíhá montáž
technologického zařízení.
Cílem je dokončit ČOV do konce července tak,
aby se v průběhu srpna mohli napojit první
občané. Jinak samozřejmě probíhá údržba zeleně
a práce nutné k zabezpečení chodu města a
městského úřadu.
Snažíme se nezapomínat ani na kulturní a
společenský život, připravili jsme pro vás bohatý
program na Den Měčínska, několik divadelních
představení a úplnou novinkou bude letní kino.
Zde chceme zkusit, jaký bude zájem veřejnosti.
Jak vidíte, stále je co dělat a já pevně věřím, že i
s vaší pomocí se nám podaří vše úspěšně
zvládnout.
Příjemnou dovolenou, pěkné prázdniny plné
sluníčka Vám přeje
Váš starosta
Stanislav Skala

Městský úřad
Usnesení
z 15. jednání zastupitelstva Města Měčín, konaného
dne 3. 5. 2017
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
informace zástupců města Klatov. Zastupitelstvo
rozhoduje, že bude uspořádána anketa v obcích
Nedanice, Nedaničky, Třebýcina.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozpočtové
opatření č. 4/2017, příjmy jsou zvýšeny
o 8.279.960,- Kč, výdaje o 9.144.960,- Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a
bez výhrad schvaluje rozbor hospodaření Města
Měčín leden – březen 2017.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo Závěrečný
účet Města Měčín včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření a dává souhlas
s celoročním hospodařením bez výhrady. Při
přezkoumání hospodaření Krajským úřadem v Plzni
za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Závěrečný účet města byl zveřejněn na úřední desce
města dne 19. 4. 2017 a sejmut 3. 5. 2017.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a bere na
vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko,
včetně
Zprávy
o
výsledku
přezkoumání
hospodaření bez výhrad. Závěrečný účet svazku byl
zveřejněn na úřední desce města dne 19. 4. 2017 a
sejmut 3. 5. 2017.
Zastupitelstvo Města Měčín jednohlasně schvaluje
účetní závěrku Města Měčín za rok 2016. Výsledek
hospodaření Města Měčín za rok 2016
před zdaněním činí 6.610.730,59 Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a
schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu.
Návrh byl zveřejněn 19. 4. 2017 a sejmut 3. 5.
2017.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
informace starosty k výstavbě ČOV Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje směnu
pozemků dle předloženého GP, zpracovaného
Pavlem Huckem, Klatovská 632, Nýrsko s tím, že
bude věcné břemeno přístupu a vjezdu na přilehlé
zahrady. Pokud bude třeba odhad cen pozemků –
bude doplacen rozdíl dle znaleckého posudku.
Návrh na prodej pozemků byl zveřejněn na úřední
desce města a ve všech obcích dne 23. 9. 2016 –
24. 10. 2016.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje odprodej
části pozemku p. č. 3100/7 v k.ú. Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje odprodej
pozemku p. č. stav. 60/2 o výměře 115 m2 v k.ú.
Bíluky.

Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje odprodej
pozemku p. č. stav. 307/3 o výměře 68 m2 v k.ú.
Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín souhlasí se zápisem
do KN budovy kravína v majetku ZD
na pozemku stav. p.č. 60/2 v k.ú. Bíluky do
katastru nemovitostí. Pozemek je ve vlastnictví
Města Měčín, stavba kravína ve vlastnictví ZD
Měčín. Zastupitelé pověřují starostu k podpisu
prohlášení o existenci stavby.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje o výkupu
pozemku p.č. 3171 v k.ú. Měčín o výměře 415
m2 za cenu 50,- Kč/m2 a p.č. 4152 v k.ú.
Měčín o výměře 1326 m2 za cenu
200,- Kč/m2 od Petra Korčíka, Měčín, Sadová
čp. 92.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje směnu
pozemku p.č. 4143 o výměře 589 m2
ve vlastnictví Mgr. Petrové V., Klatovy,
K Zaječímu vrchu 722 za část pozemku p.č.
4137
o výměře 589 m2. Náklady spojené se
směnou pozemků bude hradit Město Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a
schvaluje čerpání příspěvku na provoz k 31. 12.
2016 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 2016. Výsledek
hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016
před zdaněním činí 285.799,39 Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozdělení
kladného hospodářského výsledku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Měčín – p.o. za rok 2016
ve výši 285.799,39 Kč takto: 50,04 % prostředku
do fondu odměn, tj. částku 143.000,- Kč a
49,96 % prostředků, tj. 142.799,39 Kč do fondu
rezerv.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí a
schvaluje čerpání rozpočtu za l. čtvrtletí 2017
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Měčín.
Zastupitelstvo Města schvaluje Smlouvu
o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti s Plzeňským krajem ve výši 68.940,Kč a pověřují starostu k podpisu předložené
smlouvy.
Zastupitelstvo
Města
Měčín
schvaluje
poskytnutí účelové dotace na spolufinancování
terénního programu spolku Ulice pro osoby

závislé na nelegálních návykových látkách
na území města Klatovy pro občany regionu
Klatovska v požadované částce 4.162,- Kč.
Zastupitelé pověřují starostu k podpisu předložené
smlouvy s Městem Klatovy.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí zprávu
lesního technika pana Šindeláře k hospodaření
v obecních lesích.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a
na doporučení rady schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0010807/1
Měčín, KT, za Rybníkem, RD p. 4365-kNN
za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč.
Zastupitelé pověřují starostu k podpisu předložené
smlouvy.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje zaplacení
členského příspěvku za rok 2017 pro Spolek
pro obnovu venkova ve výši 2.000,- Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín odkládá rozhodnutí
o poskytnutí dotace na provoz bezplatné Linky
bezpečí do příštího jednání zastupitelstva. Ing. Kůs
předloží doplňující informace.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
Zprávu o stavu bezpečnostní situace a veřejného
pořádku na teritoriu OOP Švihov předloženou
Policií ČŘ - Obvodním oddělením Švihov.
Zastupitelstvo Města Měčín volí Radomíru
Němcovou, bytem Měčín, Za Rybníkem čp. 165
do funkce přísedícího okresního soudu Klatovy.
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 1/2017
z jednání finančního výboru ze dne 26. 4. 2017.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje o aktualizaci
zřizovacích listin pro JSDHO Měčín, Petrovice,
Bíluky, Nedanice, Třebýcina, Radkovice.
Zastupitelstvo Města Měčín upozorňuje a žádá
o opravu komunikací při výstavbě ČOV
odpovídajícím materiálem z důvodu poškozování
aut.
MěÚ

Poděkování
Poděkování Městu Měčín a panu starostovi
za poskytnutou sociální a finanční pomoc po požáru
mého rodinného domku. Zvláště za rychlou pomoc
panu starostovi a údržbářům města, panu Jandíkovi
a panu Maškovi, za technickou pomoc panu
Vlčkovi a Zdeňku Janotovi. Dále paní Birošové,
Milkové a Janotové za pomoc s dcerou Klárkou.
Dále děkuji za pomoc panu Novotnému z Lomce –
firma F.K.- Trend Klatovy – servis kotle. Andělům
Ivance z Malince, Jindrovi z Plzně a Mgr. Teplé
z Prahy.

Zároveň se omlouvám sousedovi panu Maškovi
za zničené 4 stromky požárníky.
Hora Václav, Měčín V Konci čp. 10

Základní škola
Zprávy ze školy
Není to tak dávno, kdy jsme se z roku 2016
přehoupli do roku 2017, a je tu konec školního
roku, polovina roku kalendářního. V uplynulém
čtvrtletí proběhla celá řada akcí, zejména
sportovních.
21. dubna se florbalové družstvo děvčat 4. a 5.
ročníku zúčastnilo republikového finále
ve florbalu. Cesta děvčat k tomuto významnému
dni byla dlouhá a vůbec nebyla jednoduchá.
Děvčata si musela tvrdě vybojovat postup
z okresního kola do krajského, jako vítězky
krajského kola postoupila děvčata do národního
kola a v národním kole se musela probojovat
mezi 6 nejlepších dívčích týmů republiky.
V pátek 21. 4. svedla děvčata urputný boj se
svými soupeřkami a konečné čtvrté místo
v republice je odměnou za celoroční dřinu. Když
si uvědomíme, že této soutěže se účastnilo téměř
1 200 družstev chlapců a děvčat z celé republiky,
je čtvrté místo obrovským úspěchem. Za nás
za všechny bych celému družstvu děvčat
ve složení Adéla Bendová, Tereza Duchková,
Natálie Janotová, Nela Kubíková, Tereza
Mašátová,
Adéla
Netrvalová,
Vendula
Svobodová, Natálie Šindelářová, Adéla Šosová a
Lucie Šustáčková chtěla moc pogratulovat a
poděkovat za vynikající reprezentaci a propagaci
nejen školy, ale i Měčína. Velká gratulace patří
Terezce Duchkové, která byla pořadateli vybrána
do All Stars týmu, což je družstvo vybrané
ze všech zúčastněných hráček a je složeno ze tří
hráček v poli a brankářky. Pro Terezku je to
určitě velký osobní úspěch. A velké poděkování
patří i tomu, kdo děvčata k tomuto úspěchu
dovedl, a to panu učiteli Radku Mašátovi. Děkuji
také paní učitelce Mirce Zámečníkové, která
s panem učitelem spolupracuje a zajišťuje
organizační záležitosti soutěží s vydatnou
pomocí Filipa Muknšnábla. Věřím, že podporou
pro děvčata byli i fanoušci z řad žáků a
pedagogů, kterým bych za tuto podporu chtěla
také poděkovat.
28. dubna se vybraní žáci 1. – 5. ročníku
zúčastnili Štafetového poháru v Klatovech.

Přestože se naše štafety neumístily na medailových
pozicích, zaslouží si všichni žáci i paní učitelka
Zámečníková a paní učitelka Šustáčková velké
poděkování, protože klimatické podmínky, v jakých
se soutěžilo, byly opravdu velice těžké. Žáci běželi
dvě štafety, a to 8 x 100 metrů a 8 x 200 metrů. Z 1.
– 3. ročníku naši školu reprezentovali Dominik
Kuciak, Jakub Hřebec, Jakub Krotký, Martin
Němec, Natálie Janotová, Klára Horová, Marcela
Rašplová, Petr Petrželka a Michaela Řehoušková,
ze 4. – 5. ročníku David Sopr, Jan Němec, František
Šlais, Vojtěch Klička, Adéla Netrvalová, Vendula
Svobodová,
Karolína
Němečková,
Lucie
Šustáčková a Tereza Duchková.
2. května se družstvo žáků 1. – 3. ročníku ve složení
Dominik Kuciak, Petr Petrželka, Jakub Krotký,
Jakub Hřebec, Natálie Janotová, Martin Němec,
Martin Větrovec, Matěj Biroš, Lukáš Duchek,
Tomáš Duchek a Patrik Kuciak zúčastnilo
okrskového kola již 20. ročníku fotbalového poháru
Mc Donald Cup. Mezi šesti družstvy se naši žáci
umístili na pěkném třetím místě. Stejné soutěže, ale
v kategorii žáků 4. – 5. ročníků se 3. května
zúčastnili Ondřej Cibulka, Adéla Netrvalová, Lucie
Šustáčková, Vojtěch Klička, Jan Němec, David
Sopr, František Šlais, Kryštof Holý a Miroslav
Stránský. Starším žákům se nedařilo tak dobře jako
mladším, ale jak mladší, tak i starší žáci zaslouží
pochvalu a poděkování za nasazení, s jakým
do každého zápasu nastupovali. Děkuji i paní
učitelce Zámečníkové za doprovod žáků na turnaj a
trenérovi panu Liboru Sládkovi za vedení našich
malých fotbalistů během turnaje.
10. května se někteří žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili
atletického zápolení o Pohár Českého rozhlasu
2017. Naši školu reprezentovali Matěj Netrval, Jan
Muknšnábl, Jan Tureček, Marek Šimek, Jaroslav
Petrželka, Jan Hajšman, Adam Krotký a Ondřej
Mašek. Celkově jsme sice v konkurenci velkých
škol obsadili až 13. místo, ale Ondřej Mašek získal
prvenství v hodu míčkem výkonem 56,5 m. Také
Jan Hajšman podal velmi dobrý výkon ve skoku
vysokém i ve skoku dalekém.
10. května se téhož závodu účastnili žáci a žákyně
v kategorii 8. až 9. ročníků. V kategorii děvčat
školu reprezentovala Šárka Dvořáková, Veronika
Furová, Karolína Dlouhá, Adéla Jarešová, Jana
Korčíková, Vendula Vokáčová, Kristýna Sládková,
Andrea Žižková a Karolína Wiedemann.
V kategorii chlapců školu reprezentovali Václav
Mašek, Vladislav Šindelář, Daniel Hajšman,
Jaroslav Petrželka, Hynek Šimek a Filip
Muknšnábl. Celkově obsadila děvčata 12. místo a

hoši 10. místo. Výborný výkon podali ve vrhu
koulí Václav Mašek hodem 11,5 m a Vladislav
Šindelář hodem 10,85 m. Neztratili se ani Filip
Muknšnábl ve skoku dalekém a Daniel Hajšman
a Vladislav Šindelář v běhu na 60 m. Velice
dobře zaběhla šedesátku i Andrea Žižková a
Adéla Jarešová.
Týž den se naši žáci zúčastnili i okresního kola
dopravní soutěže v Klatovech. V mladší kategorii
to byli Tereza Duchková, Tereza Řehoušková,
Jan Tureček a Jaroslav Petrželka, ve starší
kategorii Michal Brant, Adéla Skalová, Adam
Krotký a Petra Česáková. Soutěžili v disciplínách
jízda křižovatkou, jízda zručnosti, dopravní testy
a zdravověda. Žáci starší kategorie se umístili
na 4. místě a žáci mladší kategorie na 3. místě.
10. května proběhl i Jarní turnaj smíšených týmů
4. a 5. tříd základních škol Klatovska
v basketbalu. Žáci 3. a 4. ročníku naší školy jeli
na tento turnaj nasbírat první zkušenosti
v basketbalové soutěži. V konkurenci velkých
škol a starších žáků pro ně bylo velice těžké
uspět, ale nasbírané zkušenosti jistě využili
v kvalifikaci na soutěž Juniorské NBA League,
do níž se naše škola letos zapojila poprvé, a i
proto byla účast našeho družstva na Jarním
turnaji pojata více jako trénink na toto
kvalifikační utkání.
Všem žákům, kteří naši školu reprezentovali
na těchto soutěžích, bych chtěla poděkovat
za vzornou reprezentaci a těm úspěšným i
pogratulovat k jejich výkonům. Poděkování patří
také paní učitelce Zámečníkové, paní učitelce
Toušové a panu učiteli Zahálkovi, kteří žáky
na soutěže připravovali a doprovázeli. Je škoda,
že v jeden den se konaly hned tři soutěže. Malé
školy, jako je ta naše, mají problém obsadit
všechny soutěže žáky, kteří by podle podaných
výkonů měli v dané soutěži školu reprezentovat.
23. května se naše družstvo basketbalistů ze 3. a
4. ročníku zúčastnilo kvalifikačního turnaje
do soutěže Junior NBA League, do níž postupuje
jen 30 družstev z celé republiky. V náročných
zápasech se utkali s družstvy ze ZŠ Švihov, ZŠ
Plánická, Klatovy a ZŠ Tolstého, Klatovy.
Náročná pro nás byla tato utkání zejména proto,
že všechny tři ostatní školy mají ve svých
týmech žáky, kteří se basketbalu věnují již
několik let a naši žáci měli možnost mít jen
několik tréninků pod odborným vedením
basketbalového trenéra. O to větší zaslouží
pochvalu a uznání, že nehodili flintu do žita
po prvních dvou prohraných zápasech se ZŠ

Švihov a ZŠ Plánická, a do posledního utkání,
v němž měli velkou podporu fanoušků z obou
těchto škol, proti klatovské ZŠ Tolstého nastoupili
s velkým odhodláním a chutí porvat se o co nejlepší
výsledek. Odměnou za jejich bojovnost jim byla
výhra nad touto školou. Naši školu reprezentovali
Nela Kubíková, Adéla Netrvalová, Tomáš Neuman,
Miroslav Stránský, Lucie Šustáčková, František
Šlais, Vendula Svobodová, Petr Petrželka, Jakub
Hřebec, Natálie Janotová, Vojtěch Klička a
Dominik Kuciak. Všem žákům děkuji za vzornou
reprezentaci školy a paní učitelce Zámečníkové
za přípravu a doprovod žáků. Podrobné informace
o průběhu zápasů se můžete dočíst na adrese
http://www.basketbal-klatovy.cz/novinky/1997vitezove-ze-svihova-a-hrdinove-z-mecina-,
kde najdete i fotografie z utkání.
Naši školu ale nereprezentují jen sportovci, ale také
žáci, kteří vystupují na různých kulturních akcích.
Moc bych chtěla poděkovat našemu pěveckému
sboru a paní učitelce Chloupkové, kteří 22. dubna
vystoupili v petrovickém kostele. Poděkování patří i
Kristýně Sládkové, Šárce Dvořáčkové a Tereze
Bendové, které zajistily krátký kulturní program na
zlaté svatbě a vítání občánků na měčínské radnici.
Poděkování patří také paní učitelce Chloupkové a
paní učitelce Cintulové, které vystoupení těchto
žáků připravily, a paní učitelka Chloupková žáky
doprovodila.
17. března se žáci školy 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 24 žáků, v kategorii Klokánek 23 žáků,
v kategorii Benjamín 17 žáků a v kategorii Kadet
9 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.
17. května proběhlo okresní kolo matematické
soutěže
Pythagoriáda. Naši
školu
letos
reprezentovaly jen 2 úspěšné řešitelky školního kola
z 5. ročníku, a to Tereza Duchková a Karolína
Němečková. Karolína Němečková se v okrese
umístila na 18. místě a Tereza Duchková
na 29. místě. V kategorii 6. – 8. ročníku jsme

ve školním kole žádné úspěšné řešitele, kteří by
nás mohli reprezentovat v okresním kole, neměli.
Oběma dívkám děkuji za vzornou reprezentaci
naší školy a přeji, aby jim zůstala chuť věnovat
se matematice i v dalších letech.
Poděkování
S koncem školního roku bych chtěla poděkovat
všem pedagogům základní a mateřské školy a
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. Všem zaměstnancům přeji
příjemné prožití zasloužené dovolené a žákům a
dětem krásné slunečné letní prázdniny.
Poděkovat bych chtěla i zřizovateli, Městu
Měčín, který poskytuje nemalé finanční
prostředky nejen na provoz školy, ale i
na rekonstrukce a vybavení.
ředitelka školy
Poděkování
Již šestým rokem se naše škola zapojila
do celonárodní charitativní akce Liga proti
rakovině.
Letos se prodalo celkem 185 kytiček měsíčku
lékařského a vybralo se 4 252 Kč. Dovolte mi,
abych ještě jednou všem, kteří si kytičku
zakoupili, poděkovala za ochotu a také štědrost.
Velmi si vaší pomoci vážíme.
M. Šustáčková

Kultura
Pojďte s námi za kulturou…
Den Měčínska
V sobotu 10. června 2017 Vás zveme na tradiční
DEN MĚČÍNSKA
– ve 13:30 hodin zahájí pěvecký sbor při ZŠ
v Měčíně
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA
ČTENÁŘE, od 14 hodin proběhne samotné
slavnostní Pasování
– v 15:30 hodin Vás zveme na POSEZENÍ
S HARMONIKOU, poslechnout, ale i zazpívat
písničky si můžete s p. Zahradníčkem
na venkovní scéně KSC
– v 19:00 hodin bychom Vás rádi pozvali
na divadelní představení pro malé i velké
diváky na motivy Sherlocka Holmese v podání
herců ochotnického spolku Buřina z Příchovic
POZOR! ZLEJ PES BASKERVILSKEJ

R. Skala, P. Duchek, V. Korčík, D. Kraus, Z. a
M. Kuběnovi a J. Duchek.
Oslava začala slavnostním nástupem hasičů a
položením věnce u pomníku padlých z 1. světové
války. Program poté pokračoval předáním
čestného uznání za práci místního sboru z rukou
funkcionáře OSH Klatovy pana Ladislava
Kaisera. Ocenění převzal starosta sboru Luboš
Muknšnábl spolu s velitelem Vladimírem Sudou.
Letní kino v Měčíně
Pro všechny příznivce filmu máme dobrou zprávu. Následoval slavnostní křest knihy „Petrovice
V červenci a v srpnu zahajujeme provoz letního ve fotografii“ a samotná okrsková soutěž.
kina v Měčíně ve venkovním amfiteátru KSC
v Měčíně. Program a termín promítání bude vždy
vyhlášen
místním
rozhlasem
a
vyvěšen
na obvyklých místech.
Přejeme všem příjemnou zábavu a krásné léto!

Vstupné je 100 Kč pro dospělého a platí na veškeré
akce ten den pořádané v rámci DNE MĚČÍNSKA.
Děti vstupné zdarma.
Celý program proběhne na venkovní i vnitřní
scéně KSC v Měčíně.
Pro děti budou opět nachystány pouťové
atrakce.

KK

Venkovská komunitní škola Měčínsko, z.s. a
Základní škola Měčín zvou na

ČERVNOVÝ
KONCERT
Instrumentální soubor
ORCHESTRION a
pěvecký sbor ZŠ Měčín.

Návštěvníci si mohli na návsi po celé odpoledne
prohlédnout výstavu tří starých hasičských
stříkaček z Petrovic,
Bíluk a Němčic.
Za poslechu hudby a bohatého občerstvení
pokračovaly oslavy až do pozdních nočních
hodin. Hasiči nezapomněli ani na děti, pro které
byly připraveny zábavné soutěže s množstvím
cen.
SDH Petrovice

Hrát a zpívat budeme
v sobotu 17. června 2017
od 18.00 hod v sále KSC v Měčíně
Těšit se můžete na české písničky
od 70. let minulého století
až po současnost.

Spolky
Hasiči v Petrovicích slavili
Sbor dobrovolných hasičů v Petrovicích slavil
v sobotu 27. května 125. výročí svého založení.
V rámci oslav se konala okrsková soutěž
za přítomnosti šesti hasičských sborů z Petrovic,
Bíluk, Měčína, Nedanic, Radkovic a Třebýciny.
Vítězství už po dvacáté za sebou s převahou získalo
družstvo z Petrovic ve složení L. Hromada,

Včelařský rok je jiný než kalendářní – jaro
Jaro je období zrodu nového života – námluv,
květů, vláhy a tepla. Příroda se rychle rozvíjí a
všude je znát s jakými přebytky pracuje. Jsou
projevem snahy všech živých druhů o zachování
rodu. U živočichů je to pudové. Snad jen člověk
je výjimkou. Přebytky jako by kompenzovaly
rizika, která v přírodě jsou. Největším rizikem je
vývoj počasí – jeho výkyvy a rychlé změny.
Nakonec přežívají jen ti, co jsou zdraví, otužilí a
ti, co mají schopnost přizpůsobit se.
V tomto období kvetou v přírodě již naplno
pylodárné stromy z včelařského předjaří. Začíná
kvést ptačí třešeň, srstka – angrešt a po nich
následují meruňky a ostatní ovocné stromy.
Příroda postupně nabízí stále více nektaru –
zdroje pro tvorbu medu. Včelaři dlouhodobým
pozorováním zjistili, že hlavní snůška přichází
zpravidla 40 dnů od rozkvětu ptačí třešně. Ta
začíná podle vývoje počasí kvést zhruba

v polovině dubna. Protože i vývoj včely
od zakladení vajíčka po její dospění v létavku trvá
40 dnů, zvolili včelaři dobu rozkvětu ptačí třešně
jako počátek včelařského jara. Zákonitost rozvoje
přírody a včelstev označili jako „pravidlo 40 dnů“.
Přebytek pylu, rozkvět stromů a bylin, teplo a vlhko
nastartují rychlý rozvoj včelstev. Matka začíná
intenzivně klást a v úle se objevují nové – jarní
včely. Jsou šedivé, nemotorné a mírumilovné.
Jejich hlavní starostí je péče o nový plod. Včelstvo
spotřebovává hodně pylu, pro jeho zpracování
potřebuje vodu, plod je nutno udržovat v teple.
„Klimatizace“ úlu stojí energii. Rychle jsou
spotřebovávány zimní zásoby. Je důležité, aby jich
v úle po zimě bylo ještě dostatek. V přírodě není
dost nektaru na jejich doplňování. Včely by ani
neměly sílu pro jeho donášku. V době jarního
rozvoje včel jsou 2/3 z nich zaměstnány péčí
o plod, 1/3 se stará o donášení zásob. Ta je hlavní
prací zimních včel, kterých však v průběhu dubna
rychle ubývá. Nově narozené včely potřebují 18 až
20 dní k fyzickému vývoji, aby dospěly a staly se
létavkami. Včelařské jaro je v rizikovém období.
Chybí „pracovní síly“, počasí je nestálé. Včelstvo
se pudově snaží zvýšit stav z 10 tisíc na 40 tisíc
jedinců. Potřebuje vychovat dělnice, ale i včelí
samečky – trubce, kteří nepřezimovávají. Hodně
záleží na včelaři, jak včelstvům v této době pomůže.
Cílem je, aby v době hlavní snůšky měl zdravá a
silná včelstva, která jsou schopna plně využít
relativně krátké období nabídky nektaru.
Podle stavu včelstev po vyzimování a podle vývoje
počasí dochází ke zpomalení nebo naopak až
k překotně rychlému rozvoji včelstev. Včelař musí
podle toho včelstva spojovat, zužovat nebo
rozšiřovat, přikrmovat - podněcovat a přidávat
rámky pro stavbu nového díla. Pokud včelař
nereaguje citlivě a včas, zůstanou včely buď
„pozadu za přírodou“, nebo se později začnou
nekontrolovaně rojit.
V poslední době dochází k výrazným změnám
ve vývoji počasí. Jaro a kvetení stromů přichází
rychleji než v minulých letech. Jsou nabourána
zažitá pravidla a pranostiky. Hlavní snůška už není
po rozkvětu akátů. Přichází dříve - v průběhu
května. Je v období květu řepky, která je v poslední
době považována za nejdůležitější nektarodárnou
plodinu. Doplňují ji pak ostatní plodiny, ale to jsme
již v období včelařského časného léta, které začíná
květem akátu.
František Kozák, předseda ZO ČSV Měčín

Tak a je po všem!
Co se před půl rokem jevilo jako bláznivý nápad,
tuto sobotu se stalo skutečností a Seal's RUN si
odbyl svojí premiéru. Jestli byla povedená, či
nikoli, to necháme na divácích a samotných
účastnících závodu. My o pár nedostatcích víme,
a pokud bude nějaké příště, vynasnažíme se jich
vyvarovat. Rádi bychom vyjádřili velké díky
sponzorům, bez kterých by se projekt vůbec
nemohl uskutečnit, dobrovolníkům, kteří závod
pomáhali tvořit, dbali především o bezpečnost na
překážkách, ale zároveň neopomněli běžce
povzbuzovat. Každá pomocná ruka tvořila
jednotný celek, který jsme se po celou dobu
příprav snažili formovat tak, aby v den D
stoprocentně fungoval. Úsměvy na tvářích
závodníků byly tím, co nám naznačovalo, že se
to alespoň trochu podařilo.
Snad ve Vás závod zanechal něco pozitivních
dojmů a ještě jednou děkujeme. Byli jste skvělí!
Tým Seal's RUN

Srdečně vás zvu
do nově otevřeného

Kadeřnictví
dámského, pánského,
dětského
na MěÚ v Měčíně, Farní 43
Otevírací doba:
Po: 16:00 – 20:00
Pá: 11:00 – 18:00
Jana Hejduková – 606 507 799
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