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Slovo starosty
Vážení přátelé,
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Veselé Vánoce
a
šťastný nový rok 2012

konec roku 2011 se neúprosně blíží a s ním i
bilancování toho, co se podařilo udělat a co ne. Jsem
velmi rád, že většinu prací, které jsme si naplánovali,
se nám podařilo realizovat. Jen namátkou –
v Petrovicích nová střecha na bývalé kampeličce a
rekonstrukce koupaliště. V Třebýcině letní terasa,
v Nedanicích nový vodovod a část kanalizace.
V Měčíně byla provedena kompletní rekonstrukce
zámkové dlažby na úřadě a na hřbitově, nová fasáda
vnitřní části budov městského úřadu, nová střecha
budovy požární zbrojnice Tak jako již tradičně
nemalé prostředky jsme investovali do oprav budovy
školy. Tentokrát to byla fasáda a rekonstrukce dvou
tříd. V prosinci bude zahájena přestavba požární
zbrojnice. Celkem bylo prostavěno kolem 3,5 mil. Kč,
na dotacích jsme získali necelý l mil. Kč. Jediný rest,
který nám zůstává, jsou opravy komunikací. Mohu
Vás ujistit, že tyto opravy v Třebýcině, Radkovicích,
Bílukách a Měčíně budou provedeny v roce 2012.
Kromě komunikací budou realizovány tyto
projekty: rekonstrukce požární zbrojnice v Měčíně,
nová střecha a fasáda sálu v Petrovicích, nová fasáda
na bývalé kampeličce v Petrovicích, v Bílukách
opěrná zeď před mostem, v Nedanicích výměna okem
a nová fasáda na klubovně SDH, rekonstrukcí projde i
kaple na návsi. Již zmiňované komunikace přijdou na
1.400.000,- Kč. Celkem bude prostavěno 3,5 mil. Kč.
Opět žádáme o dotace na výstavbu ČOV v Měčíně a
rekonstrukci domu s pečovatelskou službou v Měčíně.
Vážení přátelé, i v roce 2012 nás čeká velké
množství práce a já pevně věřím, že i s Vaší pomocí
vše úspěšně zvládneme. Ještě jednou Vám všem
děkuji za spolupráci a přeji Vám a Vašim rodinám
šťastné a radostné Vánoce a v novém roce hodně
štěstí, pohody, zdraví a osobní spokojenosti.
S pozdravem Váš starosta
Stanislav Skala

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace
k mostu Petrovice – Němčice, který je v havarijním
stavu.
Zastupitelstvo města schvaluje p. Vizingerovou a p.
Šustáčkovou jako zástupce města do Školské rady.
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části
pozemku p.č. 1073/1 v k.ú. Nedanice výměra 477 m2,
který byl geom. plánem ing. Vavřičky oddělen (nové
číslo pozemku p.č. 1073/4 o výměře 166 m2) a kupní
smlouvou NZ 194/2011 a N202/2011 prodán p. Haně
Čápové, Nedanice 21.
Prodej pozemku byl zveřejněn na úřední desce města
ve dnech 8.11.2011 – 16.11.2011 a projednán
v jednání rady dne 7.11.2011.

Městský úřad
Mohlo by Vás zajímat
Z jednání zastupitelstva ze dne 16.11.2011
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje rozpočtové
opatření č. 5.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí
informace k inventurám.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje rozpočet města
pro rok 2012 dle předloženého návrhu. Celkové příjmy
14 791 500,– Kč, celkové výdaje vč. splátky
16 978 420,– Kč. Rozpočet je schodkový, schodek
bude krytý ze zůstatku účtu. Rozpočet vychází
z rozpočtového výhledu. Rozpočet byl zveřejněn na
úřední desce města a na internetových stránkách města
ve dnech 2.11. – 16.11.2011.
Zastupitelstvo města rozhodlo o uložení volných
finančních prostředků 11 mil. Kč na spořící účet u
ČS a.s. od prosince 2011.
Zastupitelstvo města bere na vědomí obdržení
finanční dotace na opravu hasičské zbrojnice v Měčíně
z MAS Pošumaví.
Zastupitelstvo města Měčín rozhoduje o výpovědi
stávajících pojistných smluv města a ZŠ MŠ Měčín.
Zastupitelstvo města rozhoduje o uzavření smlouvy
na pojištění veškerého majetku od 1.1.2012 u ČSOB
v případě, že nebude pojištění ve stejném rozsahu
finančně lepší od KOOPERATIVY. Doplněno bude o
rozšíření pojištění komunikace, infrastrukturu a
veřejnou službu. Smlouva bude projednána radou
města.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí výroční
zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/11 č.j. ZSMSMecin/677/11.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí a souhlasí
s předloženým rozborem hospodaření ZŠ a MŠ Měčín
k 30.9.2011, včetně doplňkové činnosti, rozvojového
programu a přímé dotace KÚ.
Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky
18.585,– Kč z fondu reprodukce majetku na renovaci
stávajícího školního rozhlasu.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí
informace ředitelky ZŠ MŠ Měčín Mgr. Čejkové a p.
Skuhravé, vedoucí školní jídelny, o činnosti školní
kuchyně.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí
informace místostarostky o činnosti hasičských sborů.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí zprávu
Romana Tykala, koordinátora, o vytvoření sítě
venkovských komunitních škol.
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy č.
IE-12-0003860/2 se zřízením věcného břemene na
pozemku p.p.č. 129/18 v k.ú. Měčín z důvodu umístění
distribuční soustavy – zemní kabel NN v ulici Sadová,
za cenu 1.000,– Kč.

MéÚ Měčín

Základní škola
Zprávy ze školy
I v letošním školním roce pedagogové zapojení do
realizace grantového projektu pokračují v práci na
interaktivních výukových materiálech – zapracovávají
zkušenosti získané prvním ověřením v loňském
školním roce, upravují a doplňují materiály již
vytvořené, ale vznikají i materiály nové. Zkušenosti
s využíváním interaktivních technologií ve výuce
budou v závěru školního roku zapracovány do
školního vzdělávacího programu. Projekt bude
pokračovat až do 30. června 2012. Po jeho skončení
vstoupí škola do realizace dalšího projektu – EU
peníze školám, na jehož přípravách pracují
pedagogové již nyní. Jedná se o projekt, který je také
financován z ESF a z rozpočtu ČR. Na jeho realizaci
může škola získat maximálně 734 300 Kč. Obdobně,
jako v současnosti realizovaný projekt, bude i tento
zaměřen na vzdělávání interaktivními způsoby,
cílovou skupinou budou ale převážně žáci 1. stupně
Od začátku školního roku se již uskutečnilo několik
větších akcí pro žáky školy. V září se 4. – 9. ročník
vypravil do Prahy. Žáci navštívili hvězdárnu, zhlédli
zajímavý pořad o Sluneční soustavě a měli možnost
podívat se hvězdářským dalekohledem na Slunce.
Prošli známá historická místa – Karlův most,
Staroměstské náměstí s orlojem, Malostranské
náměstí a Nerudovou ulicí došli k Hradu. Mladší žáci
navštívili Loretu, viděli výměnu hradní stráže, starší
si prohlédli Náprstkovo muzeum, kde právě probíhala
výstava mumií starověkého Egypta.
Na začátku října žáci 9. ročníku absolvovali se svými
rodiči rozbor „Profi testů“. Ty u žáků vyhodnotí jejich
studijní a osobnostní předpoklady. Může to být
významná pomoc pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče
při rozhodování o průběhu dalšího vzdělávání.
V říjnu navštívila školu odbornice na etiketu. Žáci 5.
– 9. ročníku se seznámili nejen se základními pravidly
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etikety v každodenních situacích, ale dozvěděli se i
mnohé zajímavosti, které jim mohou pomoci při
navazování kontaktů se svými vrstevníky, případně při
hledání zaměstnání.
Na konci října proběhla celoškolní akce „Poskytování
první pomoci v praxi“. Do školy přijeli studenti střední
zdravotnické školy z Klatov se svými pedagogy.
V tělocvičně připravili pro žáky několik stanovišť, na
nichž měli možnost prakticky si vyzkoušet
poskytování první pomoci v běžných situacích, ale
zejména v situacích přímo ohrožujících život. Studenti
s sebou přivezli názorné výukové pomůcky, které mají
oni sami k dispozici při přípravě na své povolání. Pro
všechny žáky byla tato akce velice zajímavá. Současně
s tím probíhalo ve škole malování obrázků do
dřevěných rámečků pod vedením paní učitelky Rábové
a zkušeného pana Chuma, který byl u nás ve škole již
po několikáté. I tyto výrobky se dětem velice zdařily a
někteří tak mají přichystán hezký vánoční dárek
V listopadu navštívili žáci 9. ročníku Akademii
řemesel v klatovském kulturním domě Družba. Měli
tak možnost seznámit se s obory některých odborných
učilišť a středních škol, což by jim mělo pomoci při
výběru dalšího studia. Další exkurzí zaměřenou na
volbu povolání byla návštěva Úřadu práce
v Klatovech, kde se deváťákům dostalo mnoho
zajímavých informací o trhu práce.
Na střední
zdravotnické škole v Klatovech si prohlédli vybavení
školy a seznámili se s výukovým programem.
I žáci 1. stupně se účastní různých aktivit – 4. a 5.
ročník absolvoval deset dvouhodinových lekcí
plaveckého výcviku v klatovském bazénu. Pro některé
žáky to bylo již jen zdokonalení v plaveckých
dovednostech, někteří je teprve začínali získávat.
Podle pokroku, který zaznamenali všichni absolventi
kurzu, lze jednoznačně říci, že plavecký výcvik má
velký význam. Žáci 1. – 3. ročníku navštívili několik
divadelních představení buď v mateřské škole, nebo
v divadle v Klatovech. Navštěvují i místní knihovnu,
kde se společně s paní Bůžkovou věnují zážitkovému
čtení. Druháčci napekli s paní učitelkou a za vydatné
pomoci několika maminek krásné a chutné vánoční
cukroví.
Před vánočními svátky uskutečnil a ještě uskuteční náš
pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Marie
Chloupkové několik vystoupení v regionu. Budeme
rádi, když si ve vánočním shonu najdete chvilku a
přijdete se potěšit poslechem vánočních koled a písní
nejen se zimní tematikou.

Do nového roku bych Vám jménem pracovníků školy
a dětí ráda popřála pevné zdraví, pohodu a štěstí
v osobním i pracovním životě. Všem pracovníkům
školy bych chtěla poděkovat za jejich poctivou práci,
která mnohdy není doceněna. Zároveň děkuji všem,
kteří během celého roku různým způsobem škole
pomáhali, ať už to bylo formou věcných darů nebo
rozmanitými pracemi, které vykonávali pro školu
zdarma, a umožnili nám využít ušetřené finanční
prostředky na nákup pomůcek pro výuku.
Mgr. Václava Čejková, ŘŠ

Zveme všechny na tradiční

Vánoční zpívání
pěveckého sboru základní školy Měčín
*
úterý 20. prosince 2011 od 17 hodin
kostel Kbel
*
čtvrtek 22. prosince 2011 od 10 hodin
školní tělocvična Měčín
*
Vstupné dobrovolné.

Mikulášská nadílka
Jako každý rok, tak i letos 5. prosince jsme si my,
žáci 9. třídy, připravili program pro mladší spolužáky.
Naše třída se přeměnila v peklo (to nedalo moc práce)
a nebe. Někteří se převlékli do masek zlých
pekelníků, jiní si zase nasadili andělská křídla a
samozřejmě nechyběl ani Mikuláš. Jako první se
k nám přišli podívat naši nejmladší kamarádi z 1.
třídy. Překonali počáteční strach, zazpívali písničky,
přednesli básničky a andělé je provedli hvězdným
nebem. Ty největší zlobiče si odvedli čerti a ukázali
jim, jak to vypadá v pekle. Všichni slíbili, že budou
hodní a budou poslouchat doma i ve škole. Svou
návštěvou nás poctily všechny třídy, někteří se nás
trochu báli a jiní se nám smáli. Přesto si ale myslíme,
že se nám nadílka vydařila.
žákyně 9. ročníku
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ZŠ Plánická. Po neustálém bránění jsme vstřelili 2
dobré góly, ale soupeři byli silnější, a proto jsme
prohráli 4:2. Po celý turnaj nás podržel skvělý gólman
Jan Kohout.
Naše sestava: V obraně jistili Michal Žižka, Ondřej
Jareš a střídající obránce Karel Koliha. Do útoku se
pustili Josef Benda, Tomáš Brant, Jan Šimek a Jan
Řezníček.V poli byli vždy 4 hráči a gólman.
Našimi střelci byli: Karel Koliha (1 gól), Michal
Žižka (2 góly), Jan Šimek (2 góly), Tomáš Brant (2
góly) a Ondřej Jareš (4 góly). Nesmíme zapomenout
na bojovného Pepíka Bendu a Honzu Řezníčka.
I díky diktátorskému rozhodčímu jsme skončili na 3.
místě (pan rozhodčí si určil vlastní pravidla na
umístění podle skóre). Odjeli jsme z turnaje nabuzení
na
příští turnaj, chceme vyhrát a přivézt medaili.
Nastal den pondělí 5. prosince a my jsme šli do školky
Ondřej Jareš, 7. ročník
dělat čertovské divadlo. Ve třídě jsme se převlékli do
Starší žáci
čertovských kostýmů a vyrazili jsme. Nejdříve jsme
V úterý 15. listopadu jsme se zúčastnili florbalového
předvedli básničky, pak soutěže a nakonec přišla paní
turnaje v Klatovech. Naše mužstvo bylo složeno ze
učitelka převlečená za Mikuláše a naše kamarádka
žáků deváté třídy a jedním ze sedmé třídy. Turnaj
Karolína šla za anděla. Bylo to moc krásné a děti měly
byl vyrovnaný a po velkém boji se Strážovem jsme
radost, že jsme jim to připravili. Mně se to také moc
nakonec obsadili 3.místo. Po celý turnaj nás držel
líbilo a ostatním také.
Eliška Krýzlová, 2. třída gólman Filip Přibáň, který předváděl i zákroky z jiné
Od rána jsem se těšila, až půjdeme do mateřské školky. planety.Vzadu to jistila dvojce obránců ve složení:
Ve školce jsem dětem zazpívali, řekli jsme jim Jan Bouda a Martin Kučera. V útoku sváděli tvrdý boj
básničky a připravili soutěže. Potom přišel anděl a se soupeřovými obránci Vítek Petrželka a Pavel
Mikuláš. A potom jsem začali všichni tancovat a Čížek. Po celý turnaj dával góly jen jeden hráč, a to
k nám se přidal do kola Mikuláš. Celé dopoledne se mi Vítek Petrželka. Nakonec se k němu výstavním gólem
přidal i Jan Bouda. Po celou dobu jsme měli dva
moc líbilo.
Kristýna Sládková, 2. třída hráče na střídání a to Lukáše Zavadila a Vaška
Maška.
Vítek Petrželka a Jan Bouda, 9. ročník
Rozsvěcování vánočního stromu v Měčíně
První adventní neděli jsme se všichni sešli u
příležitosti rozsvícení vánočního stromečku před Akademie řemesel
městským úřadem v Měčíně. Vánoční atmosféru 9. listopadu 2011 jsme se my, žáci 9. ročníku, byli
naladil již koncert skupiny Zebedeus v kostele sv. podívat na Akademii řemesel v klatovské Družbě, kde
Mikuláše. Všichni jsme netrpělivě čekali na nám žáci z jednotlivých škol a oborů přiblížili své
vystoupení pěveckého sboru, při kterém se jako budoucí povolání. Velmi nás zaujala lekce
tradičně celý stromeček rozzářil vánočními světýlky a sebeobrany žáků ze Střední odborné školy ochrany
ozdobami. Největší radost z toho měly samozřejmě osob a majetku. Také jsme si mohli nechat upravit
děti, ale každému dospělému při pohledu na krásně nehty, popřípadě vyzkoušet masáž rukou, ochutnat
osvětlený úřad a před ním zpívající sbor, doplněný sladkosti nebo pečivo, pochovat si hady, papoušky a
zakrslé králíky, obdivovat účesy a líčení na módní
malými andělíčky, bylo příjemně.
Přejme si, aby se slova pana starosty naplnila a prožili přehlídce a barmanskou show.
Představily se zde Střední zemědělská a potravinářská
jsme dobu adventní v klidu a pohodě.
Štěpánka Břachová, Andrea Tesárková, 9. ročník škola Klatovy, Střední průmyslová škola Klatovy,
střední zdravotnická škola Klatovy, Integrovaná
střední škola Klatovy, Střední odborné učiliště
Florbalový turnaj v Klatovech
Domažlice a další.
Mladší žáci
Barbora Lejnarová, Andrea Tesárková, Andrea Křížová,
V úterý dne 15. listopadu jeli žáci mladší kategorie 6.
9. ročník
a 7. třídy na turnaj ve florbale do Klatov. Náš první
Poskytování
první
pomoci
zápas proti ZŠ Nýrsko Komenského skončil
Stres. Strach. Bezmoc. Zmatek. toto nás provází u
nerozhodně 1:1. Druhý zápas nad ZŠ Strážov jsme
většiny případů zranění, kterých jsme svědky. A proto
lehce vyhráli 9:0. Poslední a nejtěžší soupeři byli ze
nás přijeli navštívit odborníci. Žáci střední
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Jak jsme šli za čerty

Julinka Vlasáková: Už jsme konečně napsali
Ježíškovi. A až přijde, zapálíme svíčky.
Honzík Nykles: Ježíšek mi dá mašinku.
Davídek Sopr: Mám rád Vánoce. Líbí se mi dárky,
cukroví a budeme mít stromeček.
Terezka Duchková: Budeme jezdit na bobech,
budeme stavět iglú a budeme mít vánoční cukrovíčko.
Adélka Netrvalová: Přiletí Ježíšek, pomáháme mu,
dáváme mu na stromeček ozdobičky. On nám za to
přinese dárečky.
Za celý kolektiv mateřské školy přeji všem opravdu
krásné a šťastné Vánoce 2011.

zdravotnické školy v Klatovech byli vynikajícími
učiteli. Ukázali nám zásady poskytování první pomoci.
Například
obvazování,
resuscitace,
transport
zraněných a další. Všechno jsme si vyzkoušeli. Je
dobré vědět, jak se máme v takových situacích
zachovat. Moc děkujeme žákům SZŠ.
Františka Šimková, Filip Přibáň, 7. ročník

Školní družina
My, žáci ze školní družiny, se jako každý rok
připravujeme na vánoční svátky a hlavně se těšíme na
Ježíška a dárečky. Abychom si to usnadnili a čekání
nám snadněji ubíhalo, zpříjemnili jsme si předvánoční
čas výrobou adventních věnců. Práce byla velmi
náročná, pomáhaly nám paní vychovatelka Kolihová a
paní Vladařová. Ani letos jsme nezapomněli vyrábět
netradiční přáníčka ze slaného těsta (podobné
vizovickému) a drobné dárečky. Do naší práce s p.
Kolihovou se zapojili žáci ze 2. ročníku s p. učitelkou
Šustáčkovou a p. Bauerovou. Nachystali jsme se také
na čerty a Mikuláše, vyrobili jsme čertíky pro 2.
ročník, který si připravil čertovské překvapení s p.
učitelkou Šustáčkovou pro mateřskou školu. Ani
v předvánočním čase nezapomínáme na naše
polodenní výlety, čeká nás návštěva muzea a oblíbené
cukrárny v Přešticích. Kalendářní rok ukončíme
diskotékou a ochutnávkou vánočního cukroví.
Každý, kdo má zájem dovědět se, co se u nás ve školní
družině děje, se může podívat na naše stránky.

A. Havlíková

Kultura
Štěstí
Co je štěstí…? Pro mě je třeba štěstí vidět radost
v dětských očích. A tohohle štěstí se mi nedávno
dostalo vrchovatě.
Do knihovny chodí často děti z naší školy. Třeba
školní družina s paní učitelkou Kolihovou. Děti ze
školní družiny se starají o výzdobu panelů ve
vstupních prostorách knihovny. A věřte, jsou to
úžasně šikovné děti. Třeba letošní bažanti s ocasy
s pravými bažantími brky se jim moc povedli.
Poděkovala jsem za takovou krásu, pochválila jsem je
a oči se jim rozzářily radostí – pro mě ŠTĚSTÍ.
Nedávno přišli do knihovny prvňáci a třeťáci s paní
učitelkou Sedlákovou. Děti ze třetí třídy to už jsou
mazáci, ti už to v knihovně znají. Prvňáčci se
seznamovali s tím, jak to v knihovně chodí, vybírali si
knihy, prohlíželi si je a moc se jim v knihovně líbilo.
Některým tolik, že slíbili, že po novém roce přijdou
do knihovny s rodiči a přihlásí se za čtenáře. A zase –
oči jim svítily radostí – pro mě pocit ŠTĚSTÍ.

ŠD

Mateřská škola
Vánoce se blíží
Jede, jede mašinka,
Kouří se jí z komínka,
Veze zdravé ovoce,
Brzy budou Vánoce…………zpíváme si ve školce.
A jak se děti těší, jak svátky prožívají a čím Vánoce
voní, se dozvíte z ankety: “ Když se řekne Vánoce“.
Terezka a Kájinka Němečkovy: Těšíme se, až budeme
péct perníky a kapra. A taky budou pod stromečkem
dárky.
Honzík Němec: Bude Ježíšek a bude nosit dárky. A to
musím být hodný.
Honzík Mašek: Líbí se mi dárky a světýlka.
Adélka Bendová: Budeme mít stromeček a dárečky.
Hodně se těším, jak bude svítit.
Vendulka Svobodová: Je sníh, budu sáňkovat a
koulovat Dominika. Mamina upeče perníky.
Štěpánka Zástěrová: Ježíšek rozděluje dárky. Mamina
dělá věnečky a tatínek Ježíškovi zatopí v obýváku.
Ondrášek Cibulka: Těším se hodně. Budeme vařit
dort. Přijde Ježíšek a budeme si hrát.
Jakoubek Krotký: Ježíšek ozdobí stromeček a budou
dárky

Nebo třeba na letošní podzim vymyslela paní učitelka
Šusťáčková projekt „Zážitkové čtení“. Děti přišly do
knihovny a já jsem jim četla knihu. Právě to, že jsou
děti v jiném prostředí a že jim čte knihu někdo jiný
než paní učitelka nebo rodiče, je pro ně zcela jiný
zážitek. Já jsem vybrala knihu „Jeden za všechny a
všichni za jednoho“ - (neuhádli jste, neuhádli). Kniha
vypráví o zvířecích kamarádech, kteří mají určitý
handicap. Každý sám musí vynaložit veliké úsilí,
chce-li něco dokázat, ale spojí-li síly dohromady a
pomohou-li jeden druhému, dokážou věci nevídané.
A takhle to přece funguje i mezi lidmi. Tohle děti
velmi rychle pochopily. Pak pracovaly s textem dále.
Malovaly zvířátka, která v knize vystupovala, ptaly se
na to či ono a dvě hodinky utekly jako voda. Stačili
jsme si vypít i čaj a v knihovně to jiskřilo energií a
odhodláním také pomáhat. Pro mě ŠTĚSTÍ.
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své úspěchy i prohry, které vždy zanechávají stopy
v kronice času.
A ovoce našich činů zraje
nepochybně i v časech nastávajících. Člověk obecně
- uvědomujíc si svou zodpovědnost za vykonané,
dnes více než jindy hledí do budoucna. Často
slýchávám obavy blízkých z věcí nadcházejících,
úvahy o tom, co je na spadnutí a co vše se vlastně
bude dít v přelomovém roce 2012... a často se také
snažím, třeba i sám sobě, nějak smysluplně
odpovědět.

A protože už v dálce cinkaly Vánoce, chtěla jsem děti
něčím podarovat. Vyrobila jsem vánoční hvězdičky
z papíru a každý dostal jednu – svoji čarovnou
hvězdičku, které děti mohou šeptat svá tajná přání.
Obyčejný proužek papíru by děti určitě nezaujal, ale
čtyři proužky, složené do krásné špičaté hvězdičky,
udělaly dětem velikou radost. Oči jim zářily jako ty
hvězdy a pro mě – nevýslovný pocit ŠTĚSTÍ. Tak
málo stačí!
Tak tohle jsou zážitky, ze kterých se umím radovat a
kdy jsem šťastná. A protože Vánoce už jsou opravdu
za dveřmi a… Stříbrné zvonky už blízko znějí,
průzračný prostor naplňuje krása,
každé lidské srdce potichoučku jásá.
Co přichází k nám….? Láska.

Čím v této směsici otazníků začít? Vždy je dobré,
hledám-li cestu kudy a jak vykročit, vidět realisticky
současnou situaci. Ta přímo vytváří základ i zdroje
pro to, co bude následovat. Ano, vidím rozkolísanost i
krutost současného světa, ale snažím se vidět také to
dobré…zde v krajině vezdejší, ve všedních
Přeji Vám, ať k Vám přijde láska a štěstí, ať máte skutečnostech našich dnů. Vidím úsměvy dětí v naší
blízko sebe někoho, o koho se můžete opřít, někoho, škole, vidím úsměvy a obětavost učitelek, jež se
ke komu se můžete stulit, někoho, kdo Vás dokáže našim potomkům věnují s péčí a láskou. Vidím
obejmout a pohladit. Přeji Vám optimistický pohled do krásné lidi pracující ku prospěchu svému, ale i ku
budoucnosti, všechno zlé hoďte za hlavu a nikým a prospěchu celku. Vidím spoluobčany i sousedy, kteří
ničím si nenechte otrávit Vaše ŠTĚSTÍ!
se mají i přes různé žabomyší války přece jen rádi a
Krásné Vánoce a hodně zdraví Vám přeje
svůj život prožívají společně, ve svých i
Věra Bůžková. společných radostech a strastech.
Jaký byl rok 2011
Vstříc roku 2011 jsme se vydali na pahorky za Určitě řada z Vás ví, že učím bojové umění, místo
Měčínem, kde jsme se setkali s přáteli ze Kbela a dlouhého vysvětlování toho, co přijde a jak s tím
Malince. Novoroční výšlapy mají již tříletou tradici a naložit, mi dovolte použít jeden příměr z východní
našim velkým přáním je v nich pokračovat. Jarní filozofie. Kdysi dávno existovala škola bojového
období bylo ve znamení turisticko-společenských akcí: umění s podivným názvem: „Škola vrbové větvičky“.
Putování za velikonočním zajíčkem, jarní výšlap Proč tak podivný název? Podíváme-li se blíže na
,,Lavičky“ a Pálení čarodějnic – tato akce byla vlastnosti vrbového proutku, vidíme jeho úžasnou
novinkou a podle ohlasu veřejnosti máme v úmyslu ji schopnost přizpůsobit se. Ať přijde bouře
určitě zopakovat.
v jakémkoliv čase i z jakéhokoliv směru, proutek se
K tradičním akcím patřil
Den Měčínska (letos vždy ochotně a přirozeně ohne, přizpůsobí. Nikdo ho
středověký), drakiáda, adventní koncert skupiny nemusel učit nepřít se se silou, jež se žene krajinou.
Zebedeus, rozsvícení vánočního stromečku a čertovský A poté, co se bouře ztiší a tlak větru ustane, proutek
se zcela samovolně a bez sebemenší újmy narovná.
jarmark.
Budiž nám tato neskonalá moudrost přírody
Také se nám podařilo uspořádat několik besed. Dvě příkladem a inspirací. Ať již přijde v novém roce
byly cestovatelské a díky nim jsme se mohli podívat cokoliv, bude to jen samovolné a nutné řešení
do vzdáleného Peru, navštívili jsme exotické Thajsko a současných rozporů doby. Mějme odvahu to
Kambodžu. Zajímavé a zároveň poučné byly besedy o s lehkostí přijmout. Tak jako tu bouři ženoucí se
zdravém životním stylu s Tomášem Brožem.
krajinou. Věřme, že až se vše utiší (a žádná bouře
Děkujeme Vám všem za přízeň, ochotu a podporu při netrvá dlouho), zcela jistě se všichni narovnáme
přípravě a realizaci kulturních akcí, které jsme v roce k novému nadechnutí, k novému životu.
2011 uspořádali.
Dneškem tvoříme zítřek. Jednotlivostmi tvoříme
Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce, pevné celek. Tvořme jej se zodpovědností, tvořme jej
zdraví, štěstí a hodně lásky v roce 2012.
s láskou a důvěrou v to, co lze nazvat vývojem
Vaše KK k lepšímu… je to na nás. Stačí jen dle dávného
moudrého zvyku správně formulovat svá předsevzetí,
Krátké zamyšlení
Přichází čas, kdy snad všichni uvnitř hodnotíme a vykročit a ... vytrvat. Naslouchejme svým srdcím a
bilancujeme. Ve chvílích pozastavení si uvědomujeme konejme, co je třeba vykonat. Vše dobré nás pak bude
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přirozeně následovat. K tomu Vám přeji mnoho zdraví,
mnoho sil a mnoho štěstí.

zástupce. Za takovouto reprezentaci města Měčín je
potřeba klukům z Měčína i z Petrovic poděkovat.

S pozdravem Josef Šteflík.

Zveme všechny na

Rockový koncert
Radek Zíka – zpěv
Pavel Navrátil – kytara
do hostince U Šimánků v Měčíně
pátek 23. prosince 2011 od 18:00 h

Před koncertem od 17:30 h vystoupí
pěvecký sbor ZŠ Měčín.
Spolky
SDH Měčín
Rok 2011 byl pro SDH Měčín po sportovní stránce
velmi úspěšný. Uspořádali jsme okrskovou soutěž, do
které nastoupila dvě naše družstva. Obě byla úspěšná a
z druhého a třetího místa postoupila do vyřazovacího
kola, které se konalo 11. 6. 2011 v Mochtíně za účasti
19 družstev. Tuto soutěž naši kluci vyhráli a postoupili
do finále okresní soutěže. Druhé družstvo skončilo na
14. místě. V okresním finále, kam se probojovalo
devatenáct nejlepších družstev z celého okresu
Klatovy, se družstvo Měčína zařadilo mezi absolutní
špičku a skončilo na 5. místě. Celkem se okresní
soutěže zúčastnilo 251 družstev ze 193 sborů.

Jediným stínem v naší sportovní činnosti je neúčast
družstva dívek v okresních soutěžích, protože při
svém jediném startu na okrskové soutěži v Měčíně
dokázaly, že mají na to, aby také patřily mezi
absolutní špičku v okrese. Snad to vyjde příští rok.
Závěrem bych chtěl všem hasičům za jejich obětavou
práci poděkovat a všem spoluobčanům popřát krásné,
bohaté a šťastné vánoční svátky a mnoho zdraví a
úspěchů v roce 2012.
Miroslav Kubík, starosta SDH Měčín

Zamyšlení nad činností MS Měčín
Blíží se konec roku a všichni začnou bilancovat, co se
jim v uplynulém roce povedlo a co bude třeba ještě
zlepšit. I my myslivci budeme bilancovat jako ostatní.
Podzim není jenom doba honů a přátelských setkání,
ale především je to příprava na zimu po stránce
zajištění krmení pro zvěř. Tvrzení některých rádoby
odborníků, že zvěř si pomůže sama, není zcela na
místě. Většina polí je už sklizena a z veškerých plodin
zůstane na poli pouze řepka, která je velice nevhodná
pro zažívací trakt srnčí zvěře, a ozimé obiloviny.
Jinak je vše zoráno a srnčí zvěř má velmi malý výběr
potravy. Proto musíme připravit kvalitní seno, jádro a
hlavně sůl s minerály, které velmi příznivě působí na
zdravotní stav spárkaté zvěře.

Nemohu samozřejmě pominout ani naši v poslední
době velice hojnou zvěř a tou jsou divoká prasata,
která nám tvoří stále více vrásek na čele, a to v
souvislosti se škodami na zemědělských plodinách.
Snažíme se nějakým způsobem zabránit škodám, ale
musím přiznat, že bez valného výsledku. Po dohodě
se zemědělským družstvem jsme zakoupili speciální
kukuřici, která měla omezit škody na ostatních
plochách osetých kukuřicí. Bohužel, zázrak se
nekonal a škody byly i na dalších porostech kukuřice.
Budeme muset vymyslet jiný postup, abychom
škodám zamezili. Náš problém je v tom, že
sousedíme s velkým komplexem lesů, které patří
V Pošumavské hasičské lize, která představuje 12
LČR, ve kterých se zdržují prasata přes den, a na noc
soutěží a do níž se celkem zapojilo 41 družstev,
pak vychází do polí, které myslivecky obhospodařuje
skončili naši kluci na neoblíbeném 4. místě se stejným
naše sdružení. Tudíž při honech můžeme jen velmi
počtem bodů jako třetí Dehtín, který vyhrál v letošním
nepatrně působit na jejich populaci odstřelem. Ne
roce okresní soutěž. O to víc dnes mrzí prasklá hadice
všechny škody však lze připisovat prasatům. Lidé si
a tudíž diskvalifikace a zisk 0 bodů na soutěži
demokracii vysvětlují také tak, že si myslí, že si
v Lubech. Ale i přes původní zklamání je čtvrté místo
mohou dělat cokoliv, a vjíždí přímo do lánu kukuřice
v takové konkurenci obrovským úspěchem. Zvláště
auty, traktory a dalšími neidentifikovatelnými
pak když družstvo Petrovic obsadilo druhou příčku
samohyby, trhají zralé klasy kukuřice, a je jim jedno,
pouhý bod za vítěznou Bystřicí. Oba sbory, jak
že za sebou nechají poválený pruh rostlin, které už
Petrovice, tak Měčín, dokázaly, že náš okrsek jako
zemědělská technika nesebere. Navíc jim ani
jediný z 31 okrsků v okrese Klatovy měl v obou
nepřijde, že kradou.
zmiňovaných soutěžích
do 5. místa vždy dva
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soupeři Blatná, Chanovice, Březnice, Bělčice a
Nepomuk.

V letošním roce jsme opět nakoupili 350 ks 6-ti
týdenních kuřat bažanta obecného. Pílí a úsilím členů
sdružení se nám je podařilo odchovat až do doby
odstřelu. Část jich jako každým rokem uletí, většina se
stane potravou predátorů a jen nepatrný zlomek
dospěje do jara a ještě menší část zahnízdí a vyvede
mladé. Ale i to je v dnešní přírodě úspěch.
Chtěl bych rovněž touto cestou poděkovat všem
pejskařům, kteří chodí na procházky do naší krásné
přírody a nenechávají svoje psy volně běhat v honitbě,
kde by rušili nejen lovnou zvěř, ale i všechny
živočichy, kteří v přírodě žijí. Jeden případ jsme však
museli řešit až před přestupkovou komisí, protože
majitel nechal svého psa volně pobíhat po honitbě, kde
honil a lovil zvěř. Myslivci mají možnost takového psa
za určitých podmínek usmrtit, ale protože většina
členů sdružení je sama chovatelem psů, tak se k
takovému krajnímu řešení velice těžce odhodlávají.
Jako všechna léta i letos bych chtěl závěrem pozvat
širokou veřejnost na náš ples, který se koná 25.12.2011
ve 2000 hod. v pohostinství U Šimánků a jehož součástí
je i bohatá zvěřinová tombola. Zároveň všem přeji
krásné a pohodové Vánoce i závěr roku 2011.

Mladší žáci jsou v okresním přeboru na 4. místě a
jejich 5–ti bodová ztráta na vedoucí tým slibuje
v jarní části zajímavé boje o medailové pozice.
Starší přípravka sbírala v podzimní části zkušenosti a
skončila ve své skupině na 8. místě se ziskem 3
bodů. V jarní části bude hrát okresní soutěž.
Pro jarní část předpokládáme změnu začátků
domácích zápasů a to u dorostu (nově neděle 10.30 h)
a u starší přípravky (nově pátek 17.00 h).
Chtěli bychom touto cestou oslovit dobrovolníky
z řad členů, kteří mají zájem o práci ve výboru oddílu,
aby kontaktovali p.Veselého – tel.724 874 884 nebo
p. Touše – tel.776 175 795.
Závěrem bychom chtěli popřát všem členům,
fanouškům a spoluobčanům klidné Vánoce a hodně
zdraví, štěstí a sportovních zážitků v roce 2012.
Ing. Jan Touš

Pozvánka

Kantor Jan, předseda MS Měčín

Výroční valná hromada
TJ Sokol Měčín

Sport
Sokol Měčín
Blíží se pomalu konec roku, fotbalová klání utichla již
před měsícem, a tak si krátce shrňme účinkování
našich mužstev v soutěžích.

sobota 4. 2. od 18.00 hod
Hostinec u Šimánků

A–tým je na 9. místě v 1.B třídě se ziskem 17 bodů.
Při pohledu na tabulku, kde je mezi 2. a 13. týmem
rozdíl devíti bodů, je zřejmé, že v jarní části nastane
tuhý boj o každý bod a o udržení v soutěži. Zimní
přípravu zahájí mužstvo v druhé polovině ledna a její
součástí bude účast na zimním turnaji v Blatné, kde se
naši hráči střetnou postupně s Blatnou, Bělčicemi,
Březnicí, Střelskými Hošticemi a Milínem.

Od 20.00 h volná zábava s hudbou.
Bohatá tombola!
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B–tým je ve 4. třídě na 2. místě se ziskem 26 bodů a
v jarní části se bude snažit toto umístění udržet, když
na favorita této skupiny z Klatov ztrácí 7 bodů a na 3.
Bolešiny B má náskok 4 bodů.
Dorostenci v krajské soutěži jsou na předposledním
13. místě se ziskem 7 bodů a jejich jarní cesta za
záchranou nebude nijak lehká. Zimní přípravu
absolvuje dorost společně s A–týmem a rovněž se
zúčastní zimního turnaje v Blatné, kde mu budou
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