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Vážení spoluobčané,
začátek letošního roku jsme pojali jako čas
pro přípravu projektů, které bychom chtěli
realizovat v tomto volebním období, některé
už v letošním roce. V prvé řadě byl dokončen
prováděcí projekt na výstavbu ČOV,
v současné době se připravuje výběrové
řízení na zhotovitele stavby. Dále se pracuje
na projektu lávky pro pěší vedle mostu
v Petrovicích (u Petrů). Dokončen je projekt
ubytovacího zařízení v Měčíně na radnici,
před dokončením je projekt venkovní
divadelní scény taktéž na radnici v Měčíně.
Vzhledem ke kritické situaci vjezdu do
Měčína směrem od Klatov se naskytla
obrovská šance na vybudování první části
obchvatu Měčína (z Brůdku směrem na pož.
zbrojnici) ve spolupráci s Plzeňským krajem,
potažmo SÚSPK. Naším úkolem je
vykoupení pozemků pro stavbu komunikace.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
vlastníkům, kteří pochopili vážnost situace a
tyto pozemky buď směnili, nebo prodali.
Pevně věřím, že v roce 2017 bude tato nová
komunikace postavena, a bude tak vyřešen
jeden z největších problémů současného
Měčína. Toto je část projektů, které bychom
chtěli realizovat, a pokud k nim přidáme ty
„drobné“, pohybují se náklady kolem 90 –
95 mil. Kč. Myslím si, že to už je pro Měčín
velice slušná porce. Stranou jistě nezůstane
kulturní vyžití obyvatel, např. Velikonoční
jarmark, Den Měčínska, ochotnická divadelní
vystoupení.
Váš starosta
Stanislav Skala

Městský úřad

Usnesení
z 3. jednání zastupitelstva Města Měčín,
konaného dne 9.3.2015
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.
1/2015, příjmy jsou zvýšeny o 565.710.- Kč. Výdaje
jsou zvýšeny o 1.100.750,- Kč.

Usnesení
z 2. jednání zastupitelstva Města Měčín,
konaného dne 15.12.2014
Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu města na
rok 2015, příjmy 16.288.500,- Kč výdaje celkem vč.
kapitálových 17.165.192,- Kč, včetně návrhu příspěvku
příspěvkové organizace ZŠ MŠ Měčín ve výši
2.047.000,- Kč

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje plnění
rozpočtu leden – prosinec 2014 bez výhrad, včetně
komentáře k rozboru hospodaření.

Zastupitelstvo města bere na vědomí a schvaluje rozbor
hospodaření leden – říjen 2014.

Zastupitelstvo města schvaluje Inventarizační zprávu
za rok 2014.

Zastupitelstvo města schvaluje Sociální fond Města
Měčín ve výši 35.000,- Kč/ rok.

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou
zprávu lesního technika p. Šindeláře o hospodaření
v lesích Města Měčín za období 2010 – 2014.

Zastupitelstvo města schvaluje Směrnici o inventarizaci
– Plán inventur Města Měčín na rok 2014.
řád

Zastupitelstvo schvaluje navýšení odměny lesnímu
technikovi p. Šindelářovi na částku 13.000,- Kč od
1.4.2015.

Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje změnu územního
plánu.

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
Oznámení předběžných informací – ČOV Měčín,
předložené Stavební poradnou České Budějovice.

Zastupitelstvo
města
zastupitelstva města.

schvaluje

Jednací

Zastupitelstvo bere na vědomí informace starosty
k ČOV. Zastupitelé schvalují podání žádosti o dotaci na
ČOV na Ministerstvo zemědělství.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje prodej pozemku
p.č. 683/2, 683/3 a 687/1 v k.ú. Třebýcina, část Hráz.
Zastupitelstvo Města Měčín nesouhlasí s prodejem
pozemku p.č. 439 v k.ú. Třebýcina, část Hráz. Pozemek
je veden jako ostatní komunikace – přístup do lesa.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje prodej pozemku
stav. p.č. 18/2 v k.ú. Petrovice.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí zápis č.
3/2014 z finančního výboru ze dne 10.12.2014.
Kontrolní výbor předloží z důvodu nemoci zápis
z kontrolního výboru na další jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje ceník služeb
odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu.
Zastupitelstvo souhlasí s OZV č. 1/2013, o poplatku za
komunální
odpad,
která
zůstává
v platnosti.
Zastupitelstvo bere na vědomí informace starosty
k bioodpadu, který bude řešen na dalším jednání
zastupitelstva.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí Výroční
zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014.
Zastupitelstvo města schvaluje p. Šimka Marka a ing.
Tumpacha Davida, jako zástupce města do školské rady.
Zastupitelstvo města schvaluje a pověřuje starostu
k podpisu nájemní smlouvy předložené O2 Czech
Republic a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace
starosty k přípravě ČOV.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje předloženou
kalkulaci vodného od ŠVaK Klatovy. Zastupitelstvo
schvaluje cenu vodného ve výši 23,79 Kč bez DPH
(27,36 Kč včetně 15 % DPH) s platností od 1.4.2015.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Smlouvu o
poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na
zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2015 ve výši
69.180,- Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a schvaluje
Čerpání příspěvku na provoz v roce 2014, Rozbor
hospodaření k 31.12.2014, Výsledek hospodaření
k 31.12.2014 doplňková činnost – tělocvična a školní
jídelna a další předložené účetní výkazy ZŠ MŠ
Měčín za rok 2014.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje účetní
závěrku pro rok 2014 příspěvkové organizace ZŠ
MŠ Měčín a schvaluje rozdělení celkového kladného
hospodářského výsledku ve výši 205.781,28 Kč takto:
50,1 % prostředků tj. 103.000,- Kč do fondu odměn a
49,9 % prostředků tj. 102.781,28 Kč do fondu rezerv.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí radou
schválenou smlouvu s Realitní kanceláří Müller –
reality Klatovy ke zprostředkování smlouvy o
pronájmu bytů v DPS Měčín.
Zastupitelstvo města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej stavebního pozemku p.č. 18/2 v k.ú.
Petrovice o výměře 543 m2 manželům Romaně a
Jaroslavu Demjanovým trvale Frýdštejn 25, za cenu
30,- Kč za l m2 a úhradu veškerých nákladů

spojených s odprodejem. Návrh na odprodej byl
zveřejněn na úřední desce Města Měčín ve dnech
18.12.2014 –27.2.2015
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej pozemků p.č. 683/1 o výměře 878 m2, p.č.
683/2 o výměře 703 m2 a p.č. 687/1 o výměře 234 m2
v k.ú. Třebýcina, obec Hráz panu ing. Čermákovi trvale
bytem Klatovy, Dukelská 466/II., za cenu 30,- Kč
za l m2 a úhradu veškerých nákladů spojených
s odprodejem. Návrh na odprodej byl zveřejněn na
úřední desce Města Měčín ve dnech 18.12.2014 –
27.2.2015.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje prodej pozemku
p.č. 3170 o výměře 131 m2 v k.ú. Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo žádost
Klatovských realit Praha a rozhoduje o přesunutí do
dalšího jednání zastupitelstva města. Zastupitelstvo
města rozhodlo, že ve středu 18.3.2015 bude mimořádné
jednání zastupitelstva, na kterém bude rozhodnuto o
výkupu pozemku pod přeložkou obchvatu silnice.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanoví rozsah a způsob
zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních
odpadů – bioodpad a železný šrot.
Zastupitelstvo Města Měčín
změny č. 2 ÚP.

odkládá

projednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o stavu
bezpečnostní situace a veřejného pořádku na teritoriu
OOP Švihov bez výhrad.

nesouhlasu obce Vlčí bude dle čl. V smlouva
ukončena výpovědí.
Zastupitelstvo pověřuje p. ing. Bezděka a ing.
Vladaře k přípravě cenového návrhu prodeje
pozemků.

Usnesení
ze 4. jednání zastupitelstva Města Měčín,
konaného dne 18.3.2015
Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemku PK
1330 o výměře 665 m2 za cenu 100,- Kč za 1 m2
polovina výměry a 50,– Kč za 1 m2 druhá polovina
výměry.
Zastupitelstvo neschvaluje směnu pozemků p.č.
1050/4 o výměře 2.357 m2, p.č. 1050/5 o výměře
2.330 m2 a p.č. 1050/8 o výměře 357 m2 v k.ú.
Nedanice za pozemek p.č.1338/7 o výměře 1189 m2.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje změnu č. 2
ÚP. Předmětem této změny bude:
1. a) směrová úprava části plánované přeložky státní
komunikace II-117 včetně napojení a přizpůsobení
přilehlých stabilizovaných a navrhovaných ploch.
Přeložka bude zapracována dle studie od Ing.
Macána
b) změna využití části navrhovaných ploch –
zeleně veřejné na plochy sportovní v lokalitě mezi
ČOV a vodním vrtem.
2. Určeným zastupitelem města pro změnu č. 2 ÚP
Měčín bude p. starosta Stanislav Skala.
3. Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy o dílo č. 2718/2015 na
vypracování změny č. 2 ÚP varianta 3, od firmy
D-plus ve výši 60.000,- Kč + DPH.

Zastupitelstvo města souhlasí s úhradou členských
příspěvků:
SMO ve výši 7.075,40 Kč
SVOL ve výši 2480,- Kč.

Zastupitelstvo města
kontrolního výboru.

Zastupitelstvo přiděluje byt v DPS paní Hoblové Marii
od 15.3.2015.

Zastupitelstvo přiděluje byt v DPS paní Němejcové
od 19.3.2015.

Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje uzavření nové
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.
IE-12-0003827/1/VB „Bíluky, obnova sítě – NN“.
Zastupitelé pověřují starostu k podpisu smlouvy.

Zastupitelstvo města souhlasí s přerušením provozu
mateřské školy od 2. do 3. dubna 2015 z provozních
důvodů.

Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí zápis
z jednání finančního výboru ze dne 4.3.2015 a zápisy
z kontrolního výboru ze dne 15.12.2014 a 5.3.2015,
které budou znovu k projednání v příštím jednání
zastupitelstva.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a rozhodlo o
změně Smlouvy o sdružení prostředků na společnou
jednotku SDH obce s obcí Vlčí. Zastupitelstvo rozhodlo
o změně článku III odst. 2 – roční paušální poplatek
bude zvýšen na částku 10.000,- Kč a nad rámec ročního
poplatku bude účtována paušální částka za zásah ve výši
7.000,- Kč s platností od
1.7.2015.
V případě

bere

na

vědomí

zápisy

MěÚ Měčín

Odpověď občanům Nedaniček
Rada i zastupitelstvo projednalo Váš dopis
na svých zasedáních a sdělujeme Vám
následující:
1. Komplexní pozemková úprava
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
pobočka Klatovy nám na naši žádost o zařazení
provedení KPÚ v obcích Nedanice, Nedaničky,
Třebýcina – Hráz a v souvislosti s tím, aby bylo
zahrnuto i řešení povodňových opatření v obci
Nedaničky, odpověděl, že posoudil naši žádost a

předpokládá podaný požadavek realizovat od
poloviny r. 2015.
2. Protipovodňová opatření
Část protipovodňových opatření je zahrnuta do
KPÚ. Záměr zvětšit průtočný profil stávajícího
mostu přes Třebýcinku je dle odpovědi správce
toku Povodí Vltavy možný, ale je třeba doložit
vypracovanou projektovou dokumentaci. Tato
odpověď přišla až po Novém roce, kdy už byl
schválený rozpočet na rok 2015, a proto se k tomuto
vrátíme ke konci roku při tvoření nového rozpočtu.
3. Nedaničky oltář
Na základě naší žádosti zaslané na odbor kultury
v Klatovech nám bylo sděleno, že kaple
v Nedaničkách není kulturní památkou ve smyslu
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a
oltář není veden v seznamu movitých kulturních
památek.
4. Plocha pod kontejnery
Zpevnění plochy pod kontejnery se bude realizovat
v průběhu roku a také dojde k vyčištění stávající
kanalizace.
5. Vodovod
Na naši žádost na firmu ŠVaK na úpravy vodovodu
Nedaničky nám byla zaslána tato nabídka:

Termín a vývoz velkoobjemových kontejnerů
Ve spolupráci se Západočeskými komunálními
službami Plzeň budou do obcí přistaveny
velkoobjemové kontejnery na odpad, do kterých
je možno uložit vše mimo železa, nebezpečného
odpadu a popele.
Stanoviště kontejneru:
Měčín
u DPS
u hasičské zbrojnice
Radkovice
u zastávky
Nedanice
u klubovny SDH
Bíluky
u hasičské zbrojnice
Nedaničky
u kapličky
Petrovice
u hospody
Třebýcina
u kapličky
Osobovy
u kapličky
Hráz
u hospody

Kontejnery budou umístěny do obcí:
od 27. března do 30. března 2015.
Přistavené
kontejnery
mohou
využít
především občané, kteří mají zaplacenou
pravidelnou známku na svoz komunálního
odpadu.

Svoz odpadu
Městský úřad v Měčíně ve spolupráci s firmou
Západočeské komunální služby Plzeň provede
sběr odpadu v našem regionu a to:
- televize
Oddělení zásobovacího řadu pro obec Nedaničky
- zářivky, výbojky
47.090,– Kč
- lednice
Osazení automatického dávkovače NaCI
- odpadní oleje
55.720,– Kč
- pneumatiky
Připojení VDJ Nedanice na Integrovaný vodárenský
- vyřazené léky
dispečink
57.490,– Kč
- ak. baterie
Celkem s DPH:
193.963,– Kč
V letošním roce se připravuje výstavba čistírny - odpad nátěrových hmot
odpadních vod v Měčíně, a proto bylo rozhodnuto,
Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte
že k úpravě vodovodu se vrátíme v rozpočtu města prosím na příjezd sběrných vozů.
v následujících letech.
Sběr odpadu bude v jednotlivých obcích dle
6. Zubař
uvedeného rozpisu a to dne: 4. dubna 2015
Rozpis:
Jak jistě víte, snaha o získání zubařské zdravotní
Měčín, DPS
služby je složitá a řeší se již dlouhou dobu. Byla 9,00 –9,25
9,35 –9,55
Měčín, požární zbrojnice
požádána o pomoc i lékařská komora, ale zatím bez 10,00 – 10,25
Bíluky
výsledku. Zakoupení potřebného lékařského 10,30 – 10,55
Petrovice
11,00
–
11,25
Osobovy
vybavení městským úřadem, který by byl jeho
11,30 – 11,55
Radkovice
majitelem, bylo také zvažováno.
12,00 – 12,25
Nedanice
Tímto bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se 12,30 – 12,55
Nedaničky
zapojují aktivně do dění v obcích a není jim 14,00 – 14,25
Třebýcina
14,30
–
14,55
Hráz
lhostejné, jak se v dnešní uspěchané době žije.
Fiala Vladimír, místostarosta

MěÚ Měčín

Základní škola
Zprávy ze školy
I v novém roce pokračuje projekt Kantor Ideál, do
něhož se naše škola zapojila v listopadu loňského
roku jako partner firmy S-Comp, která tento projekt
realizuje. Jedná se o projekt zaměřený na podporu
vybavení pedagogů malých škol moderními
digitálními technologiemi – dotykovými zařízeními
a využívání těchto zařízení ve výuce. Pedagogové
se v rámci projektu učí s těmito technologiemi
pracovat a seznamují se s výukovým softwarem,
který lze on line využívat.
V pondělí 26. ledna se ve škole uskutečnily dva
preventivní programy. Pro žáky prvního stupně to
byl pořad Vítej na palubě, který se zabýval mimo
jiné mezilidskými vztahy, pro žáky druhého stupně
pak pořad Rozum v zastoupení, který řešil riziko
různých závislostí a manipulace. Programy pořádala
společnost Harmonia Universalis.
Mgr. Jiří Zahálka

27. ledna se uskutečnil zápis dětí do 1. ročníku na
školní rok 2015/2016. K zápisu se dostavilo 19 dětí,
z nichž 16 již bylo přijato k povinné školní
docházce (PŠD). Zákonní zástupci tří dětí požádali
o odklad PŠD. Podle současné legislativy musí být
žádost o odklad doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře, nebo klinického
psychologa. Na základě těchto vyjádření bude
rozhodnuto buďto o přijetí, nebo odkladu PŠD.

24. února proběhlo školní kolo recitační soutěže,
z něhož bohužel do okresního kola nepostoupil
žádný žák.
Děvčata v Měčíně a okolí moc příležitostí ke
sportování v minulých letech neměla. Letošní
školní rok ale není třeba příliš zoufat, protože se
naskytly hned dvě příležitosti ke sportovnímu
vyžití. Ve škole jsme ve spolupráci s TJ SOKOL
Měčín otevřeli kroužek fotbalu pro ty nejmenší.
Navštěvují ho také 3 dívčí naděje. Druhou
příležitostí ke sportovnímu vyžití je nově
otevřený kroužek dívčího florbalu pro dívky
prvního stupně ZŠ. Bylo obtížné najít pro trénink
vhodný den a dobu. Také zpočátku nebylo vůbec
jasné, zda o kroužek bude vlastně zájem.
Ukázalo se, že děvčata chtějí sportovat a začali
jsme trénovat v počtu 13 dívek. Nakonec se
jevila nejlepší variantou pro tréninky sobota
dopoledne. Protože mladé slečny tréninky začaly
skutečně bavit, rozhodli jsme se hledat další
příležitost pro druhý trénink. Od poloviny ledna
se tedy setkáváme 2x týdně. O Vánocích jsme si
udělali zvláštní tréninkový program. Naše řady
se postupně rozrůstají. Po Vánocích jsme změřili
v prvním zápase síly s družstvem chlapců, kteří
mají za sebou přes dva roky florbalu při naší
škole. Ti nám dokázali vysokou výhrou, na čem
musíme ještě pracovat, ale chuť do dalších
tréninků to dívkám nevzalo. V polovině
školního roku můžeme udělat velmi krátké
hodnocení celého našeho dosavadního snažení.
Jsem rád, že florbal děvčata baví, to je úplně to
nejdůležitější. Naučili jsme společně něco z
techniky ovládání míčku a postavení hráče ve hře
a také si postupně budujeme kolem sebe dobrou
partu.
Mgr. Radek Mašát

28. ledna se uskutečnil již 3. ročník školní soutěže
ve skoku vysokém Lednová laťka, která je určena
pro žáky 2. stupně. Podobně jako loni mezi sebou
soutěžili žáci ve čtyřech kategoriích. I letos bylo
klání napínavé a žáci se navzájem pobízeli k lepším
Mgr. Václava Čejková, ředitelka školy
výkonům. 29. ledna si sportovní den užili žáci 1.
stupně.
Spolky
Dne 29. 1. nám škola zpříjemnila den výletem do SDH Bíluky
Plzně na divadelní představení Lakomec. Řekněme, Na závěr loňského roku uspořádali hasiči tradiční
že to bylo něco jako odměna k vysvědčení. Sice jel mikulášskou nadílku, která jako každoročně
jen 8. a 9. ročník, ale myslím si, že si to užili za splnila svůj účel – v čase předvánočním rozdávat
celou školu. Tato hra ukázala, jak lidé dokážou být radost a veselí dětem. Nový rok zahájil společný
chamtiví, že by pro peníze vyměnili vlastní děti. silvestrovský večer v hasičské klubovně pro
Čekání na autobus jsme si zpříjemnili v Plaze. členy sboru a přátele.
Každý dělal něco jiného, někdo procházel obchody, Hned druhý lednový týden nového roku se
někdo pro změnu zvolil jídlo. Jsme rádi, že škola konala výroční valná hromada našeho sboru za
pro nás zajistila tak příjemné představení a těšíme účasti našich členů, hostů a kamarádů z ostatních
sborů, tentokrát ale s trochu obsáhlejším
se na další.
programem, protože se jednalo o valnou
Karel Koliha, 9. ročník
hromadu volební.

V únoru byly opět po roce uspořádány tradiční Pojďte s námi za kulturou…
vepřové hody. Pro příchozí byly připraveny
klasické zabíjačkové pochoutky - jitrnice, jelita, Pro nadcházející jarní období jsme pro Vás
tlačenky, ovar, prejt a zabíjačková polévka. Počasí připravili…
nám celkem přálo, ti, kteří chtěli zůstat déle, zůstali
a "oteplovali" se zevnitř ☺. Za hasiče akci Společenský večer s kytarou a mluveným
hodnotíme kladně. Doufáme, že i Vy, návštěvníci slovem
hodů, jste byli spokojeni a můžete se těšit opět na V pátek 27. března zveme širokou veřejnost na
příští rok. Dovolte také poděkovat všem, kteří se na besedu se známým divadelním hercem a
přípravě a průběhu hodů podíleli. Bez nich by režisérem Janem Kačerem. Povídání doplní
nebylo nic. Díky!
zpěvem a hrou na kytaru herečka Městských
Činnost našeho sboru bude pokračovat i divadel pražských Jitka Smutná.
v následujícím roce řadou dalších událostí, Začátek této akce je v 19 hodin v obřadní síni
připravujeme tradiční stavění máje, dětský den, MÚ v Měčíně.
pouťovou soutěž apod.
Na

Český zahrádkářský svaz
V sobotu dne 21. března 2015 v 15 hodin se v
restauraci Na Radnici v Měčíně konala VÝROČNÍ
ČLENSKÁ
SCHŮZE
ZO
ČZS
Měčín.
Dále jsme pro Vás připravili na 2. května 2015 ve
14 hod. praktickou ukázku ROUBOVÁNÍ STROMŮ
pod vedením uznávaného odborníka p. M. PILZE
na zahradě v Petrovicích 12.
Zveme všechny, kdo se chtějí seznámit s novými
poznatky, zkušenostmi a s praktickou ukázkou, jak
správně roubovat stromy.
V rámci letošního roku dalšími akcemi bude soutěž
Mladý zahrádkář a setkání zájemců o floristiku.
Těšíme se s Vámi na další akce pořádané
zahrádkáři.

Kultura
Velikonoční tvoření s Natálií Vítovcovou

V sobotu 28. března Vám nabízíme tradiční
velikonoční jarmark nejen s rukodělnými
výrobky od dětí z mateřské a základní školy.
Na úvod vystoupí s několika regionálními
písněmi pěvecký a hudební soubor při OÚ
Předslav, soubor LADA z Makova, pod vedením
p. Václava Frančíka.
V průběhu velikonočního jarmarku budou hrát
k poslechu.
Začátek této akce je ve 14 hodin v novém sále
KSC v Měčíně.
V sobotu 4. dubna zveme všechny příznivce
hezkých písniček na Posezení s harmonikou.
K poslechu, ale i k tanci Vám bude hrát pan
Josef Zahradníček.
Začátek je v 19 hodin v novém sále KSC
v Měčíně.
V sobotu 25. dubna se můžete pobavit na
komedii Proutník pod pantoflem v provedení
kbelského
divadelního
spolku.
Začátek
představení v 19 hodin v novém sále KSC
v Měčíně.
Ve středu 29. dubna přijďte všichni příznivci
cestovatelských toulek na besedu s J. Dvorskou
a M. Kašparem. Tentokráte se společně
vypravíme do Normandie.
Začátek je přichystán na 18. hodinu v ZŠ
v Měčíně.

19.3.2015 Výroba velikonočních vajíček a jiných
ozdob z mnoha materiálů pod vedením zkušené
lektorky paní Vítovcové z Janovic se již po
několikáté stala oblíbenou činností dětí v družině
ZŠ Měčín.

Pro děti plánujeme v měsíci květnu pohádku
Výměna princezen. Termín bude upřesněn.
Věříme, že si z velmi pestré nabídky pořadů
vyberete a prožijete příjemné chvíle.
KK

Hudební skupina Šmidli Boys roztančila celý sál
28.2.2015 se v novém kulturně společenském
centru konal první dětský maškarní bál. Rej
nepřeberného množství masek bavily dámy v
převleku zámeckých komtes svým pestrým
programem. Odměnou organizátorům celé akce
byly dětské úsměvy a spokojenost.

foto: Maškarní karneval v Měčíně – 28. února

Knihovna
Milé čtenářky, milí čtenáři,
s novým rokem přišla do knihovny i nová
knihovnice. Paní Věra Bůžková odešla do
zaslouženého důchodu a já doufám, že si ho
aktivně užije. Však už ji někteří potkáváte na
pravidelných odpoledních vycházkách. Děkuji jí
za zasvěcení do tajů knihovnické práce a přeji jí,
aby se konečně mohla věnovat všemu, co
doposud nestihla, na co nebyl čas, a zachovala
nám přízeň.
Budu se snažit pokračovat v zavedených
tradicích a spolupráci se školou. Vše zůstalo při
starém, jen pracovní doba se trochu změnila.
Výpůjční doba je úterý a čtvrtek od 13.00 do
18.00 hod a v pondělí je otevřeno od 8.00 do
11.00 hod.
Chci poprosit zejména rodiče, aby četli dětem
před spaním. Věnujte svým dětem chvilku času
večer i v dnešní uspěchané době, vyvážíte tím
aspoň trochu čas, kdy jim přes den chybíte.
Vždyť vychováváte novou osobnost. Děti se
leccos dozvědí, získají pozitivní vztah ke čtení a
vy se vrátíte do dětských let.
Věřím, že si vyjdeme vzájemně vstříc a děkuji za
Vaši podporu. Těším se na Vás a ocením i Vaše
náměty a připomínky.
Vaše Iveta Česáková

Hospoda Na radnici
Jistě jste již zaregistrovali, že se v Měčíně otevřelo
nové kulturní zařízení, hospoda Na Radnici.
Přivítáme vás v útulném prostoru s krbem a barem,
kde je možné si vychutnat i cigaretku. Nekuřáci se
mohou usadit v salónku rovněž s krbem. Salónek je
možné zarezervovat na třídní srazy, oslavy
narozenin, či různé prezentace. Vždy je možnost
domluvit občerstvení. Kapacita salónku je 35 lidí.
Pro pořádání větších akcí je k dispozici sál o
kapacitě 120 míst k sezení a je také nekuřácký.
V případě koncertů je kapacita samozřejmě větší.
V letních měsících bude otevřena terasa s dětským
koutkem. Zde si na své přijdou i maminky s dětmi.
V nabídce budou míchané nápoje, různé druhy
kvalitní kávy, kopečková zmrzlina a poháry.
Přijďte posedět u výborného piva či vína. Rádi Vás
uvidíme.
Otevírací doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

ZAVŘENO
17:00 – 22:00
17:00 – 22:00
17:00 – 22:00
17:00 – 24:00
17:00 – 24:00
17:00 – 22:00

Sport
Sokol Měčín
Začátek jarní části mistrovských utkání se kvapem
blíží, ale to nám nebrání v tom, abychom se ohlédli
za událostmi, které proběhly v minulých měsících.
Koncem ledna se konala volební valná hromada,
kde byli zvoleni členové nového výboru, který by
měl v následujících dvou letech pracovat
v následujícím složení:
Evžen Veselý – předseda
Libor Vizingr – místopředseda
Jan Touš – sekretář
Mirka Vizingrová – pokladník
Martin Čejka, Radovan Šlajch st.,
Radovan Šlajch ml. – členové.
V zimních
měsících
proběhla
rekonstrukce
klubovny na hřišti (výměna oken, barového pultu,
stolů a další práce ke zlepšení prostředí pro naše
příznivce).
Mladší žáci absolvovali soustředění v Hnačově,
jehož průběh i zázemí si velmi pochvalovali jak
hráči, tak i trenéři.
V nejbližších týdnech nás čeká množství
administrativní práce, protože od nového
soutěžního ročníku bude veškerá agenda probíhat
pouze elektronicky (zápisy o utkání, hostování,
přestupy, registrace hráčů).

Náš A tým se v rámci přípravy zúčastnil zimního
turnaje v Bílukách a sehrál několik dalších
přípravných zápasů. Pro jarní část soutěže
doplnili kádr 2 hráči ze Sušice a z Janovic.
Pohled do tabulky 1. B třídy ukazuje, že nás
čekají záchranářské práce. Všichni doufáme, že i
přes úzký kádr, způsobený i nechutí některých
hráčů nastupovat za A mužstvo, budeme chodit i
v příští sezoně na 1B třídu.
Pokud se týče hráčské základny bylo ukončeno
hostování Patrika Knapa v Klatovech a Martin
Kučera byl uvolněn na přestup do Měcholup.
Nejbližší mistrovské utkání sehraje A mužstvo
21.3. od 15.00 proti Mochtínu na domácím hřišti.
B–Tým zahájí svoji soutěž o týden později
v Měcholupech a mladší žáci začínají počátkem
dubna.
V měsíci březnu plánujeme zájezd mládeže na
fotbalový zápas U21 ČR– Anglie, který se
uskuteční v Praze na stadionu Sparty.
Podařilo se nám získat 35 vstupenek od
fotbalového svazu.
Zájem o vstupenky výrazně převyšoval naše
možnosti, a tak se omlouváme těm, na které se
nedostalo.
Přejeme všem našim příznivcům hezké fotbalové
zážitky v jarní části sezony
Výbor TJ Sokol Měčín

Inzerce
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje
svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant –
černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 14 –
19 týdnů. Cena 149 – 180,– Kč/ ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční: 29. března, 30. dubna a
29. května 2015
Měčín – u farního úřadu – 17.10 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek –
cena dle poptávky
Případné bližší informace: Po – Pá 9.00 –
16.00 hod
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
Měčínské noviny 1/2015
Vychází 4x ročně. Vydává Městský úřad v Měčíně.
Řídí redakční rada ve složení: Jitka Vizingerová,
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Hodně smíchu a pár slz

Eliška Krýzlová: Stydíte se při vystupování?
Carmen: Ne.
Tereza: Ne! Vůbec! Těším se na diváky. Jinak bych
tuto profesi nedělala.
Natálka Šindelářová: Co vás baví kromě divadla?
Carmen: Život.
Tereza: Všechno. Ráda cestuji, fotím, vařím, běhám,
hraju si se synkem Toníkem, chodím na třídní
schůzky, peru prádlo…
Adélka Šosová: Jak jste se staly herečkami?
Carmen: V šestnácti letech jsem odešla k divadlu.
Tereza: Vystudovala jsem hereckou školu.
Šárka Šindelářová: Jak se jmenoval váš první film?
Carmen: Jeden den pro starou paní.
Tereza: Bakalářský příběh Rodinné šperky.

13. června tohoto roku se v Měčíně dočkáme
představení, které bývá v pražské Viole pravidelně už od
své premiéry v roce 2003 vyprodané. Já sama jsem ho
viděla čtyřikrát a jsem nadšená, že se podařilo zařídit, a
zdá se mi to téměř neuvěřitelné, že bude možné vidět ho
i zde v sálu v Měčíně!
Hodně smíchu a pár slz je trefný název pro životní pouť
americké spisovatelky Betty Macdonaldové, autorky
knihy Vejce a já a Co život dal a vzal. Jak praví oficiální
anotace divadelní hry: Schopnost vidět všechny události
z lepší stránky a radovat se z maličkostí vyplyne ze
svěžího dialogu bezstarostného mládí a moudré
zralosti.
Jistě sami uhodnete, kdo se ujme role bezstarostného
mládí a kdo moudré zralosti, když prozradím, že s touto
hrou se v Měčíně znovu objeví milá, a v Měčíně už
známá Tereza Kostková, tentokrát ovšem s maminkou,
noblesní a báječnou herečkou Carmen Mayerovou.
Obě dámy však přijaly i jinou roli, a sice se letos ujmou
pasování měčínských prvňáčků na čtenáře. Akce
proběhnou v sálu kulturního domu v Měčíně, o přesném
času vás budeme včas informovat. Berte tento článek
jako upoutávku na Den Měčínska.
Vzhledem k tomu, že Terezu i Carmen velmi dobře
znám, a v Měčíně vedu divadelní spolek, o kterém jsem
jim vyprávěla, napadlo mě, že nebude špatné, když je
požádám o rozhovor, v kterém otázky nebudu klást já,
ale právě parta měčínských dětí, které taky zkoušejí, co
znamená postavit se na prkna, která znamenají svět. Obě
dámy byly pobavené a dětem na otázky s radostí
odpověděly.

Lucka Šustáčková: Co vás na divadle vlastně baví?
Carmen: Prožívání spousty jiných životů.
Tereza: Pravost, ryzost, kontakt se stále jinými lidmi,
krásné texty, humor, tvořivost…
Katka Vojtová: Byla Tereza hezké miminko?
Carmen: Všechna miminka jsou krásná.
Tereza: Nevzpomínám si ☺.
Adélka Netrvalová: Umíte hrát na hudební nástroj?
Carmen: Na klavír.
Tereza: Na klavír – i když… to už asi bývalo. Bývala
i kytara a zobcová flétna, jako u mnoha holčiček.
Lucka Motlíková: Měly jste v dětství hodně
kamarádů?
Carmen: Ne. Málo.
Tereza: Tak akorát, abych byla spokojená. Měla jsem
možná méně kamarádek, ale kamarádství nám
vydrželo dlouho. Moje nejlepší kamarádka je
zpěvačka Dita Hořínková.
Andrea Žižková: Čím jste chtěly být jako malé?
Carmen: Jeptiškou.
Tereza: Herečkou.
Kuba Krotký: Hrajete golf?
Carmen: Ne.
Tereza: Ne, ale párkrát jsem nečekaně slušně
odpálila.

Terezka Duchková: Kde jste bydlely jako malé?
Carmen: V Trutnově.
Tereza: V Praze.
Bára Zástěrová: Jaký text jste si nemohly
zapamatovat?
Carmen: Nevzpomínám si.

Tereza: Nepamatuji se.
Zdeněk Zástěra: Jaké to je, když hraje dcera
s matkou? Podobá se to společnému vaření v jedné
kuchyni?
Carmen: Je to hezké, ale s vařením to nemá nic
společného.
Tereza: Je to krásné a vzácné. Děkuji za to.
Julča Vlasáková: Hrajete často mimo Prahu?
Carmen: Ano, často.
Tereza: Minimálně dvakrát týdně.
Kája Wiedemannová: Jaké je vaše oblíbené zvíře?
Carmen: Kůň.
Tereza: Kůň.
Kája Dlouhá: Jaká byla vaše nejvtipnější poznámka
v žákovské?
Carmen: Nikdy jsem žádnou poznámku nedostala.
Natož vtipnou.
Tereza: Nic moc. Vykřikuje odpovědi, mluví, mluví
hlasitě… bylo jasné, že moderátorská profese je
nasnadě.
Šárka Dvořáčková: Jaký je vztah mezi maminkou
Carmen a dcerou Terezou?
Carmen: Krásný.
Tereza: Ten nejkrásnější.
Vojta Korčík: Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Carmen: Svíčková.
Tereza: Kalamary, boloňské špagety, španělský
ptáček a koprovka.
Katka Štampachová: Jakého herce jste v dětství
obdivovala?
Carmen: Pana Karla Högera.
Tereza: Mého tatínka Petra Kostku.
Terka Bendová: Tušily jste v dětství, že budete
známé osobnosti?
Carmen: Ani ve snu by mě to nenapadlo.
Tereza: Netušila ani neočekávala.
Týna Sládková: Jaké bylo vaše nejvtipnější
přeřeknutí?
Carmen: Nevzpomínám si.
Tereza: Nevím.
Adélka Jarešová: Jaká byla vaše nejoblíbenější
role?
Carmen: Nastěnka v Dostojevského hře Bílé noci.

Tereza: Ráda vzpomínám na Johanku z Arcu a
Gazdinu robu. Ale já nedělám nic neoblíbeného,
takže vlastně mám ráda všechny své role.
Adam Krotký: Jakého jste měly v dětství
koníčka?
Carmen: Klavír, balet, zpěv.
Tereza: Tanec, klavír a psaní detektivek.
Kája Šestáková: Jaká byla vaše puberta?
Carmen: Terezčina byla bezproblémová, moje
nevím, tenkrát se o tom vůbec nemluvilo.
Tereza: Viz výše ☺.
Anetka Mašková: Je Carmen pyšná na dceru a
Tereza na maminku?
Carmen: Ano, velmi.
Tereza: Jsem na maminku hrdá. Je to o něco
lepší výraz než pyšná.
Maruška Vizingrová: Radši hrajete nebo
moderujete?
Carmen: Hraji!
Tereza: Oboje mě baví a naplňuje, neb se to
krásně doplňuje.
Herečka Carmen Mayerová se narodila 11. září
1944 v Trutnově. V žilách jí koluje španělská (po
mamince) a německá krev (po tatínkovi). Carmen
byla odmalička zasněná, milovala vážnou hudbu,
balet a po ukončení základní školy na vlastní pěst
vyrazila do Hradce Králové a požádala o místo
elévky v hradeckém divadle. Postupně se
vypracovala k větším rolím, až dostala nabídku
do Městských divadel pražských. Zde se
seznámila a bezhlavě zamilovala do herce Petra
Kostky, s kterým žije dodnes.
Tereza Kostková se narodila 14. června 1976.
Vyrůstala se třemi staršími sestrami, maminkou
Carmen a tatínkem hercem Petrem Kostkou
v Praze. Vystudovala Vyšší odbornou školu
hereckou a prakticky od samého začátku se touto
profesí živí. Je maminkou osmiletého Toníka,
jehož otcem je divadelní režisér Petr Kracík.
Více informací o obou herečkách se můžete
dozvědět v knize Tajemství rodu, která vyšla
v Edici ČT. Představení Hodně smíchu a pár slz
je laskavé, dojemné a vhodné pro všechny
věkové kategorie, pochopitelně vyjma kojenců a
batolat. Představení je to profesionální a není
vhodné, aby děti vyrušovaly! Děkuji za
pochopení.
Petra Braunová

