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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
konec roku se pomalu, ale jistě blíží a nastává čas
bilancování toho, co jsme v letošním roce udělali.
Stěžejními akcemi byly výstavba klubovny hasičů
v Radkovicích a pro SDH Měčín garáž na vozidlo
TATRA CAS 20. Práce na této garáži byly provedeny
ve velmi dobré kvalitě při nákladech takřka 700.000,–
Kč. Jen pro zajímavost, v posledních několika málo
letech investovalo město do vybavení hasičského
sboru a rekonstrukce hasičské zbrojnice v Měčíně
bezmála 8.000.000,– Kč. Věříme, že tyto prostředky
pomohou ke zkvalitnění práce a zvýšení zájmu o tuto
společensky velice významnou činnost, které si jistě
všichni velice vážíme. Jak jsem již zmínil, byla
radkovickým hasičům postavena nová klubovna, která
bude jistě sloužit i pro potřeby široké veřejnosti.
Náklady na tuto stavbu činily zhruba 1.300.000,– Kč.
Rekonstrukcí prošel také dům s pečovatelskou službou

v Měčíně. Bylo provedeno zateplení stropů a stěn,
výměna oken, dveří a především nová fasáda
změnily tento objekt téměř k nepoznání. Náklady
činily necelé 2.000.000,– Kč. Dále byla provedena
oprava nové omítky na kapli a zdech u kostela
v Měčíně při nákladech 105.000,– Kč. Na tyto akce
se podařilo zajistit dotace ve výši 1.700.000,– Kč.
Dále
byla
zahájena
výstavba
kulturně
společenského centra v Měčíně. S současné době se
pracuje na omítkách a obkladech. Dokončení této
stavby včetně přístavby sálu plánujeme na druhé
pololetí roku 2014. Na klubovně SDH Petrovice
byla položena nová krytina, vyměněna okna a dveře
a provedena nová fasáda v celkové hodnotě
500.000,– Kč, částkou 150.000,– jsme přispěli na
rekonstrukci střechy budovy budoucí školy Josefa
Kožíška v Měčíně. Samozřejmostí byly práce na
dalších drobných projektech, úklid veřejných
prostranství a údržba zeleně.
A co plánujeme na rok 2014?
Nejvýznamnější akcí bude v červnu Den Měčínska
spojený s oslavou 100 let výročí založení školy
v Měčíně. Prioritou invest. akcí bude dokončení
kulturně společenského centra; rozšíření a otevření
dalšího úseku koryta potoka v Měčíně. Projekčně
chceme připravit rekonstrukci mostu a výstavbu
lávky v Petrovicích, v Bílukách bude vypracován
projekt v rámci protipovodňových opatření na
vybudování sběrné nádrže v prostorách rokle na
okraji obce. Dále zde bude vyměněna střešní krytina
na požární zbrojnici. Drobná údržba a údržba zeleně
bude samozřejmě probíhat ve všech obcích regionu.
Vážení spoluobčané, není toho málo, co nás čeká
v příštím roce. Věřím ale, že s Vaší pomocí vše
úspěšně
zvládneme.
Děkuji
Vám
proto
za spolupráci a doufám, že dobrá spolupráce bude
pokračovat i v příštích letech.
Závěrem mi dovolte, abych Vám a Vašim rodinám
popřál šťastné a veselé Vánoce, bohatého Ježíška a
v novém roce hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody.
Váš starosta
Stanislav Skala

bytem Klatovy, Mánesova 780 za cenu 30,- Kč za l
m2 a úhradu veškerých nákladů spojených
s odprodejem.

Městský úřad
Usnesení
ze 17. jednání zastupitelstva Města Měčín,
konaného dne 9.12.2013

Návrh na odprodej byl zveřejněn na úřední desce
Města Měčín ve dnech 25.6.2013 – 12.9.2013.

Zastupitelstvo Města Měčín projednalo usnesení
minulého zastupitelstva č. 279 s tím, že pojistná
událost vzhledem k nízké škodě na budově nebyla
nahlášena z důvodu spoluúčasti. Zabezpečení obecních
objektů bude řešeno až podle finančních možností
města.

Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej pozemku p.č. 593 k.ú. Nedanice o výměře
2 265 m2, vedeného jako trvalý travní porost –
zemědělský půdní fond. Pozemek bude rozdělen
geometrickým plánem dle domluvy manželům Janu
a Drahomíře Zemanovým, trvale bytem Klatovy,
Mánesova
780 a paní Jaroslavě Říhové, trvale
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozpočtové
Praha 4, Modřany 3115 za cenu 30,– Kč za
opatření č. 11/2013 a bere na vědomí rozpočtové bytem
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úhradu veškerých nákladů spojených
opatření č. 10/2013 schválené radou dne 18.11.2013.
s odprodejem. Cesta zůstane ve vlastnictví města.
Zastupitelstvo města bere na vědomí a schvaluje
Návrh na odprodej byl zveřejněn na úřední desce
plnění rozpočtu leden – říjen 2013 včetně komentáře.
Města Měčín ve dnech 25.6.2013 – 12.9.2013.
Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu na rok
2014, příjmy 16 294 500,– Kč, výdaje běžné Zastupitelstvo Města Měčín projednalo nabídku
12 512 588,– Kč, výdaje kapitálové 5 500 000,– Kč. k odkoupení objektu čp. 52 v Měčíně od firmy EB
Výdaje jsou včetně příspěvku příspěvkové organizace Invest s.r.o., Cerhenická 435/16, Praha 10, Malešice
ZŠ a MŠ Měčín. Rozpočet je schodkový ve výši a rozhodlo, že nabídku ke koupi zastupitelstvo
1 718 088,– Kč. Schodek bude pokryt zůstatkem na nepřijímá.
účtech.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Dohodu o
Zastupitelstvo města bere na vědomí sdělení starosty poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova na
k větrným elektrárnám s tím, že firma Ostwind nedala akci: „Oprava kaple u kostela v Měčíně“. Dotace
bude poskytnuta v celkové výši 94 692,– Kč.
žádnou nabídku.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje k prodeji Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozbor
pozemek p.č. 2183/5 – ostatní plocha, v k.ú. Petrovice hospodaření ZŠ a MŠ Měčín – p.o. včetně všech
příloh
předložených
ředitelkou
organizace
o výměře 259 m2.
k 30.9.2013 bez připomínek.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje k prodeji
pozemek p.č. 2183/4 – ostatní plocha, v k.ú. Petrovice Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje odpisový
plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Měčín pro
o výměře 258 m2.
rok 2013 – roční odpis ve výši 556 428,– Kč a pro
Zastupitelstvo Města Měčín neschvaluje prodej rok 2014 – roční odpis ve výši 556 428,– Kč.
pozemků p.č. 1050/4 (výměra 2 357m2) a p.č. 1050/5
(výměra 2 330 m2) v k.ú. Nedanice, vedených jako Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
informaci
místostarostky
p.
Kubíkové
ostatní plocha – dobývací prostor.
k probíhajícímu jednání ve věci uzavření smlouvy
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje na pozemky v nájmu zemědělského družstva.
odprodej části pozemku p.č. 2201 v k.ú. Petrovice –
dle nového GP část „a“ o výměře 11 m2, která byla Zastupitelstvo Města Měčín projednalo petici
přiřazena ke stavební parcele č. 70 paní Hrstkové občanů obce Petrovice „Za snížení kamionové
Jarmile, Petrovice čp. 28, za cenu 30,– Kč za l m2 a dopravy na komunikaci II/191 v úseku obce
Petrovice, za zmírnění jejich negativních dopadů na
úhradu veškerých nákladů spojených s odprodejem.
obec a občany“. Zastupitelé schvalují rozhodnutí
Návrh na odprodej byl zveřejněn na úřední desce rady o instalování měřičů rychlosti a přípravu
Města Měčín ve dnech 12.8.2013 – 20.11.2013.
projektové dokumentace na vybudování lávky
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje v Petrovicích
odprodej pozemku p.č. 602/1 k.ú. Nedanice o výměře Zastupitelstvo Města Měčín projednalo zápis
207 m2, vedeného jako ostatní plocha – neplodná půda, z kontrolního výboru č. 7/2013 a zápis z finančního
manželům Janu a Drahomíře Zemanovým, trvale výboru č. 4/2013. Zastupitelstvo pověřuje starostu
k projednání usnesení v radě města a přijetí řešení.
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Zastupitelstvo Města Měčín vydává obecně závaznou jak ho správně třídit. Zhlédli jsme film o zpracování
vyhlášku č. 1/2013 o poplatku za komunální odpad pro vytříděného odpadu a prohlédli si výrobky, které
rok 2014.
recyklací vzniknou. Celý areál, který tvoří samotná
skládka a třídírna odpadu. je střežen kamerami.
Sazba činí:
Práce na třídící lince není lehká, ale ani nudná. Stalo
52 vývozů
2 550,- Kč včetně 15% DPH
se zde i to, že zdejší pracovníci nalezli mezi
40 vývozů
2 100,- Kč včetně 15% DPH
odpadem zbraň, ale také peněženku s penězi nebo
26 vývozů
1 700,- Kč včetně 15% DPH
odhozené drahé předměty. Po hodinové přednášce a
12 vývozů
950,- Kč včetně 15% DPH
malé svačince jsme si mohli prohlédnout třídírnu,
Jednorázový vývoz 100,- Kč včetně 15% DPH
nejdéle jsme se zastavili u lisu, který stlačuje
Jednorázový vývoz je pouze pro chalupáře nebo navíc
vytříděný odpad do úhledných balíků. Provázel nás
k pravidelnému vývozu pro trvale bydlící.
mírný zápach, ale to je patřičná daň tohoto
Zastupitelstvo města schvaluje cenu vodného pro rok povolání. Cestou ke skládce se rozpršelo, a tak jsme
2014 ve stejné výši roku 2013, tj. 1 m3 vody ve výši jen z dálky viděli, jak je připraveno a zabezpečeno
23,35 Kč bez DPH – cena včetně 15% DPH činí 26,85 místo, kam se ukládá komunální odpad. Celá
Kč.
exkurze, až na zkažené počasí, se nám velice líbila.
Ondra Jareš a Filip Přibáň, 9. ročník

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu lesního
technika o stavu obecních lesů.

Protože se na Měčínsku uvažuje o stavbě větrných
elektráren, pozvala nás firma Ostwind na exkurzi.
Cestou do Krušných hor s námi pracovnice firmy
Oznámení
diskutovaly o zdrojích výroby elektřiny, o výhodách
V pondělí 23. 12. 2013 a úterý 31. 12. 2013 bude úřad
a nevýhodách větrných elektráren, seznámily nás
uzavřen.
s
výstavbou a činností větrné elektrárny. Na farmě
MěÚ Měčín
nás přivítal provozovatel 3 větrníků, pustil nás do
jedné
větrné elektrárny, kde nám vysvětlil její
Základní škola
fungování.
Některým z nás se nelíbil estetický
Zdá se, že školní rok začal teprve včera a už se blíží
Vánoce a s nimi i konec roku. Ale i za tak krátkou vzhled a zasazení do krajiny, jiným naopak. Velký
vítr, který se hnal přes Krušné hory, přehlušil hluk
dobu se toho u nás ve škole hodně událo.
větrníků. Na zpáteční cestě jsme vyplnili malý test.
V pátek 13. září začal plavecký kurz pro žáky čtvrtého Byli jsme pochváleni za odpovědi i za slušné
a pátého ročníku. Na tento den se děti velice těšily. Pro chování a všichni jsme dostali malé odměny.
některé to byla i vůbec první návštěva plaveckého Největším zážitkem byla návštěva McDonalds, kde
bazénu v Klatovech. To, že se dětem plavání moc na nás čekalo občerstvení. Exkurze se vydařila a
líbilo, poznáte jak z fotografií, tak i z článku, který za pomohla mám vytvořit si názor na větrné elektrárny.
všechny ,,plaváčky“ napsala Caroline ze čtvrtého
Filip Přibáň, Ondřej Jareš, 9. ročník
ročníku.
V pátek ráno jsme se vydali společně na cestu do Ve středu 26. 9. jsme se zúčastnili přespolního
klatovského bazénu. Cesta nám rychle utíkala a běhu, který se konal na Čapkově škole v Klatovech.
všichni jsme se už moc těšili. Po příjezdu jsme šli do My starší holky jsme běžely 1800 m neboli 3
šaten, převlékli jsme se, osprchovali a nastoupili jsme kolečka v okolním terénu zdejšího běžeckého
k bazénu. Zde už čekali plavčíci. Vyzkoušeli, jak okruhu a starší kluci 3000 m neboli 5 koleček. Bylo
umíme plavat a podle toho nás rozdělili do to dost náročné a všichni jsme byli rádi, když jsme
jednotlivých skupin. Skupiny byly celkem čtyři a běželi cílovou rovinku. Alespoň jsme změřili síly s
každá trénovala něco jiného. O přestávce mezi ostatními žáky. Skončili jsme sice na horších
plaváním jsme odpočívali a povídali si. Ke konci kurzu pozicích, ale poslední jsme taky nebyli. A s tím
jsme měli volnou zábavu a mohli jsme si ve vodě jsme spokojeni všichni. Po odběhnutí a vydechnutí
zařádit. První lekce plavání se nám všem moc líbila a jsme za odměnu skočili na oběd do Tesca. A potom
všichni si přejeme, aby už byl pátek a my opět jeli do hurá domů odpočívat.
Františka Šimková, 9. ročník
bazénu.
C. A. Wiedemann, 4. ročník Když jsme se vydaly reprezentovat naši školu
18. 9. se žáci druhého stupně vydali na zajímavou v atletickém čtyřboji do Klatov, nevěděly jsme, že
exkurzi do jedné třídírny odpadu nedaleko Plzně. některé z nás překonají svůj osobní rekord.
Přivítal nás sympatický ředitel zdejšího komplexu. Zúčastnily se od nás 4 holky. Všechny jsme nejprve
Připomněli jsme si, co je odpad, jak s ním zacházet a odběhly 60 m. A pak jsme se rozdělily na dvě části.
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pracovali s grafickým softwarem. Závěrem byly
zodpovězeny dotazy žáků ZŠ.
Dne 25. 11. 2013 proběhl druhý ukázkový den, a to
na SPŠ Klatovy. Den byl věnován bližšímu
seznámení s obory elektrotechnika a strojírenství.
Žáci 8. a 9. tříd si prošli areál dílen, byli seznámeni
s možnostmi učebních a studijních oborů. V rámci
praktických činností se žáci seznámili se zásadami
konstrukce ovládání robotů, sestavili si jednoduchý
elektrický obvod formou sériového a paralelního
zapojení, nahlédli do základů pneumatiky. Na
Františka Šimková, 9. ročník dalším pracovišti se učili modelovat pomocí
Dne 7. října jsme měli výtvarnou výchovu s naší paní počítačového programu. V další specializované
učitelkou Sedlákovou venku. Navštívil nás malíř pan učebně si navrhli, nakreslili a zhotovili výrobky
Čelakovský. Seděli jsme u autobusové zastávky a z polystyrenu na drátové řezačce a vyrobili si
malovali náves pod kaštany. Pan malíř nám radil, jak dřevěné výrobky na malém CNC stroji.
R. Štruncová, RHK Plzeňského kraje
máme takovou malbu začít a jak postupně vybarvovat.
Bylo to moc poučné, strašně se nám to líbilo. Dostali 6. listopadu jsme navštívili akci Akademie řemesel
jsme velkou pochvalu za to, jak umíme malovat. v klatovském kulturním domě. Představily se tam
Obrázky se všem povedly. Kdo si je bude chtít střední školy z Plzeňského kraje. Některé školy
prohlédnout, musí se jít podívat do vestibulu naší představily svůj program na podiu, například
školy na velkou nástěnku. Poznali jsme, že malování ukázku sebeobrany, kterou předvedli žáci policejní
může být velkou zábavou.
školy, nebo přehlídka extravagantních účesů
žákyně 5. třídy v podání žaček ze sušické střední školy. Každá
Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje škola přivezla ukázku svých výrobků a nebo
realizuje projekt „Podpora technických dovedností ukázala nějakou zajímavost, klatovská „zemědělka“
Plzeňského
kraje“.
(reg.
číslo měla s sebou několik svých zvířecích kamarádů
žáků
CZ.1.07/1.1.30/01.0032). Hlavním cílem projektu je (hada, morčata, atd.). Den se vydařil, dost jsme si ho
především zvýšení zájmu mladé generace o studium užili a získali i potřebné informace, které využijeme
technicky zaměřených studijních a učebních oborů a při našem rozhodování.
Františka Šimková, Klára Štampachová, 9. ročník
celkové posílení prestiže řemeslných profesí.
Klíčovými aktivitami jsou ukázkové dny technických V úterý 26. listopadu přijel do školy pan Hrabě,
oborů a řemesel na zapojených SŠ a SOU Plzeňského který představil žákům moderní hudební nástroje,
kraje a soutěže technických dovedností pro žáky 8. a 9. na některé si dokonce mohli dobrovolníci i zahrát.
tříd ZŠ – zpracování projektů s pomocí elektronické Na představení se přijeli podívat i žáci ze základní
stavebnice.
školy v Předslavi.
První ukázkový den proběhl v říjnu na SOUE Plzeň,
žáci se prakticky seznámili s následujícími obory:
Školní florbal
a) informační technologie se zaměřením na aplikační
software v administrativě
b) mechanik elektrotechnik se zaměřením na
elektronická zařízení
c) elektrikář – slaboproud
d) informační technologie se zaměřením na přenosové
sítě
Na všech pracovištích SOUE Plzeň proběhl stručný,
teoretický výklad a následně si žáci ZŠ vyzkoušeli
svoji zručnost při praktické části ukázkového dne. Žáci
si procvičili osazení panelu vypínači, zásuvkami a
spotřebiči, v další specializované učebně osadili desku
plošného spoje součástkami a zprovoznili bzučák,
naučili se základům práce s pájecí stanicí.
foto: florbalový tým starších žáků
V počítačové učebně účastníci ukázkového dne
Dvě jsme šly na hod míčkem a zbývající dvě na vrh
koulí. V hodu míčkem zvítězila Adéla. To byl první
úspěch. Ale holkám na vrhu to také nešlo špatně. Pak
jsme se přehodily a já šla s Klárou na skok do výšky a
Mája s Adél na skok do dálky. Na našem stanovišti
jsme se všechny moc snažily a nakonec Klára skočila
135 cm a já zvítězila se skočenými 145 cm. Konečně
přišla obávaná vytrvalost, to bylo zakončení tohoto
sportovního dne. Přestože tam bylo 7 velkých škol a
my, tak jsme dvě z nic porazily a skončily na krásném
6. místě.
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Florbal je hra, která stále zaznamenává obrovský
rozmach po celém území naší republiky. I v naší škole
se snažíme s tímto trendem držet krok. Už několik let
se věnujeme tomuto sportu v rámci kroužku při ZŠ, ale
i v hodinách tělesné výchovy. Nutno podotknout, že
děti tento sport opravdu baví. Několikrát jsme také za
uplynulá léta sahali v nejstarší chlapecké kategorii po
prvenství v okrese, ale to nám neustále uniká.
V letošním roce jsme změřili své síly ve čtyřech
kategoriích. V soutěži 1. stupně ZŠ jsme se turnaje
účastnili vůbec poprvé a pouze sbírali zkušenosti. Zde
také vidím největší rozdíl mezi naší výkonností a
umem těch nejlepších. V kategorii 6. a 7. ročníků jsme
velice těžko dávali dohromady chlapecké družstvo. U
děvčat se toto díky malému počtu dívek vůbec
nepodařilo. Bohužel není možné porovnávat v tomto
smyslu velké městské školy a malé vesnické školy. My
často vezeme na soutěž téměř všechny žáky a veliké
městské školy přivezou výběr těch opravdu nejlepších.
I proto je skvělé, že jsme úspěchy zaznamenali
v kategorii 8. a 9. ročníků. Ještě nikdy v historii se
nám nepodařilo přivézt do Měčína dvě sady medailí.
Na pomyslný bronzový stupínek totiž vystoupilo jak
družstvo starších dívek, tak i družstvo stejně starých
chlapců.

Starší hoši:
Zde byl postup o mnoho složitější než u dívek,
protože konkurence v chlapeckém florbale strmě
stoupá vzhůru. Už tři roky se pro veliký počet týmů
hrají ještě okrsková kola. Z nich postupuje jen ten
nejlepší do finálového čtyřčlenného turnaje.
V okrsku narážíme pravidelně na dvě klatovské
školy, které musíme porazit, pokud chceme
postoupit v soutěži dál. Už to samotné je složitý
oříšek. Letos si ovšem k překvapení všech přivezl i
Švihov velmi silné družstvo. Postup ale čekal
tentokráte na nás.
Ve finálovém turnaji se mimo nás opět objevily dvě
klatovské školy a k nim se přidala ještě ZŠ Nýrsko
Komenského. V prvních dvou zápasech jsme vždy
dotahovali výsledek, po většinu času drželi míček
na svých holích a soupeř poté vstřelil z rychlého
protiútoku gól. Možná nás trošku opustilo štěstí
v koncovce, možná jsme si nedokázali vytvořit lepší
příležitosti. Třetí zápas jsme s přehledem zvládli,
ale to na vytoužený postup do krajského kola
nestačilo.
Soupiska hráčů – okrskové a okresní kolo:
7. ročník: Voves Jan, Brant Tomáš, Vokáč Adam
8. ročník: Koliha Karel B, Šimek Jan, Vizinger
Richard, Žižka Michal
9. ročník: Jareš Ondřej C, Přibáň Filip, Řezníček
Jan, Knap Patrik, Benda Josef

Starší dívky:
kategorie 8. a 9. ročník ZŠ
Klatovy – tělocvična ZŠ Masarykova - okresní kolo
Termín: pátek 8. 11 . 2013

Zápasy:
okrskové kolo:

Soupiska hráček:
7. ročník: Šestáková Karolína, Třísková Sabina,
Vizingrová Marie
8. ročník: Bauerová Simona B, Jakubčíková Adéla,
Linhartová Eliška, Šosová Nikol, Hájková Andrea,
Štampachová Kateřina
9. ročník: Netrvalová Nikola, Štampachová Klára,
Šimková Františka C

ZŠ Měčín – ZŠ Čapkova Klatovy
ZŠ Měčín – ZŠ Klatovy Komenského
ZŠ Měčín – ZŠ Švihov

okresní kolo:
ZŠ Měčín – ZŠ Klatovy Tolstého
ZŠ Měčín – ZŠ Klatovy Gymnázium
ZŠ Měčín – ZŠ Nýrsko Komenského

Zápasy:
ZŠ Měčín – ZŠ Masarykova Klatovy
ZŠ Měčín – ZŠ Strážov
ZŠ Měčín – ZŠ Horažďovice Blatenská
ZŠ Měčín – ZŠ Horažďovice Komenského
ZŠ Měčín – ZŠ Masarykova Klatovy

2:2
2:3
4:1

Střelci branek: Tomáš Brant 8x, Benda Josef 3x,
Ondřej Jareš 2x, Patrik Knap, Michal Žižka, Jan
Šimek všichni 1x
Umístění: 3. místo ze 16 týmů

1: 0
3:0
2 : 1 po SN
1:4
2:0

Pořadí škol:

Střelci branek: Františka Šimková 5x, Adéla
Jakubčíková 2x, Nikola Netrvalová 2x

1. místo
2. místo
3. místo

Umístění: 3. místo ze 13 týmů
Pořadí škol:
1. místo
2. místo
3. místo

3:0
3:0
3:1

Klatovy, Tolstého
Gymnázium Klatovy
Měčín

Všem hráčům i hráčkám děkuji za bojovné výkony,
k dosaženým úspěchům gratuluji a přeji mnoho
dalších příjemných sportovních zážitků.

Horažďovice, Komenského
Sušice, Lerchova
Měčín

Mgr. Radek Mašát
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Rok 2014 bude nejen pro naši školu, ale pro celé
Měčínsko velmi významný. Uplyne 100 let od otevření
základní školy v Měčíně. Takové výročí jistě zasluhuje
připomenutí a určitě i důstojnou oslavu. Protože je to
událost významná pro celé Měčínsko, budou oslavy
100. výročí založení školy součástí již tradičního Dne
Měčínska na počátku června. V souvislosti s tím bych
touto cestou ráda poprosila občany, kteří mají nějaké
zajímavé historické fotografie, či předměty spojené
s naší školou, zda by byli ochotni je na tento den
zapůjčit, aby i lidé, kteří se v tento významný den
přijdou do školy podívat, měli možnost si je
prohlédnout. Zároveň bych vás všechny chtěla na tyto
oslavy pozvat, zavzpomínáte na léta strávená ve škole,
setkáte se se svými spolužáky i vašimi učiteli,
porovnáte vybavení školy dříve a dnes. Přesný datum
konání a program celého dne bude upřesněn v jarním
vydání Měčínských novin.
Na závěr bych chtěla všem svým spolupracovníkům
základní školy, mateřské školy, školní jídelny i školní
družiny poděkovat za celoroční práci a popřát jim
klidné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné
zdraví, pohodu a štěstí v osobním i pracovním životě.
Totéž přeji i vám všem, občanům Měčínska a zejména
všem těm, kteří během celého roku různým způsobem
škole pomáhali, ať už to bylo svým přístupem ke škole
nebo formou věcných darů a rozmanitými pracemi,
které vykonávali pro školu zdarma, a umožnili nám
využít ušetřené finanční prostředky na nákup pomůcek
pro výuku.
Mgr. Václava Čejková, ředitelka školy

Dopis Ježíškovi
Žáci základní školy měli za úkol při hodině slohu
napsat dopis Ježíškovi.
"Hodný, milý Ježíšku, přála bych si od tebe hodně
věcí. Ale nejvíce asi oblečení, abych Ti tady na Zemi
nedělala ostudu. A hodilo by se i nové kolo. Ono dělat
dobré skutky pěšky není nejrychlejší, takže bych
ušetřila čas. Tím pádem by bylo více času na další
pomoc ostatním. Takže teď je to na Tobě, jestli chceš
ušetřit kolo a nebo jestli chceš přijít o další spoustu
dobrých skutků."
Fany

"Milý Ježíšku, k Vánocům si nic nepřeji, ale prosím
přines to, co si přejí rodiče a sourozenci, protože ty
dárky, co chtějí, si zaslouží. Mamka a taťka se o nás
celé ty roky starají a kupují nám, co chceme, tak si
myslím, že by si mohli užít toho, když dá dárek někdo
jiný jim. Adélka a Matěj si toho přejí docela dost, ale
neříkám, že bys jim měl přinést vše."

"Milý Ježíšku, tento rok budu mít dárky od rodičů,
tak nemusíš chodit."
Patrik

"Milý Ježíšku, na 24. prosinec se moc těžím a chtěl
bych Tě poprosit, jestli bys mi přinesl snowboard a
pár maličkostí. Pokud by byl pro Tebe tento dárek
moc drahý, tak ho nekupuj. Baví mě chytat ryby, a
proto by mně stačil jen sumcový prut.
A prosím Tě, nemám rád měkké dárky, tak mi je,
prosím, zabal alespoň do krabice."
Pepa

"Milý Ježíšku, letos Ti psát nebudu, protože jsem
zjistil, že to nemá cenu. Každý rok dostanu stejně
něco jiného, než jsem si přál a poté se musím tvářit,
že se mi vše splnilo."
Honza

Školní družina

Tvořeníčko s rodiči
Páteční odpoledne ve školní družině bylo zážitkem
pro nás všechny, kdo rádi tvoří. Děti, ale hlavně
maminky a i tatínkové si mohli vyzkoušet práci
s keramickou hlínou. Každý si mohl vybrat, co
vytvoří, a tak vznikali podkovy, andělíčkové, rybky,
svícny a další originální dílka. Bylo vidět, že tvoření
nadchlo nejen děti, ale hlavně rodiče. Některé
uchvátilo natolik, že vytvořili i více výrobků. Za
sebe chci poděkovat paní Kolihové a paní
Vladařové za báječné odpoledne, které jsme si
určitě všichni užili a odpočinuli v přátelském a
milém prostředí.
Každý určitě odcházel s hezkým pocitem a navíc s
radostí, že odměnou mu bude originální výrobek,
který si sám vytvořil. Děkujeme za takovou akci!!!
za rodiče Naďa Nyklesová

Ukládání k zimnímu spánku
V pátek 1. listopadu jsme spali ve školní družině.
Rodiče nás odvedli v 17:30 ke škole, kde jsme měli
sraz. Na zahradě byl rozdělaný oheň. Kdo chtěl,
mohl si opéct buřta. Po zahradě byly rozmístěny
vydlabané dýně a světýlka. Chvilku jsme si hráli a v
půl sedmé jsme šli do družiny. V družině jsme si
chvilku hráli a pak paní vychovatelka roznesla po
chodbě světýlka a udělala z nich cestičku, na konci
byla dýně z kartonu, do které jsme se všichni
podepsali. Potom jsme si rozložili spací pytle. Paní
vychovatelka nám přečetla pohádku O králi
Sedmilháři. Ráno, když jsme se probudili, čekala
nás snídaně. Ještě než jsme šli domů, tak jsme si
hráli různé hry.

Nikola
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Jako dárek jsme dostali krásně ozdobené perníčky.
Všem se nám to líbilo a chtěli bychom si to zopakovat.

Smysl Vánoc
Kdysi za jednoho mrazivého Štědrého večera seděl
zamyšleně muž u krbu, ve kterém plápolal oheň, a
přemítal o významu Vánoc. „Pro Boha nemá cenu,
aby se stal člověkem,“ uvažoval.
„Proč by všemohoucí Bůh měl trávit čas s někým,
jako jsme my? A i kdyby, proč by se chtěl narodit
zrovna ve stáji? Ani nápad. Celá ta věc je úplný
nesmysl. Kdyby Bůh opravdu chtěl sestoupit na
zem, určitě by si našel jiný způsob.“
Náhle ho vyrušil z úvah divný zvuk přicházející z
venku. Přiskočil k oknu. Venku uviděl houf
sněžných hus, které divoce mávaly křídly a zoufale
se plácaly v hlubokém sněhu. Byly jako omámené a
pomatené. Zřejmě z vyčerpání odpadly od většího
hejna směřujícího do teplejších krajin.
Muži jich bylo líto, a tak si vzal teplý kožich a vyšel
ven. Pokusil se zahnat roztřesené husy do teplé
garáže, ale čím víc se snažil, tím víc ptáci
zmatkovali. „Kdyby tak věděli, že je chci
zachránit,“ pomyslel si muž. „Jak je mám
přesvědčit, že to myslím pro jejich dobro?“
Tu ho napadlo: „Kdybych se aspoň na chvíli stal
také sněžnou husou a mohl s nimi mluvit jejich řečí,
pak by mě pochopily.“
V náhlém osvícení si uvědomil, že je Štědrý večer.
Vánoční příběh se mu najednou již nezdál
nepochopitelný a nesmyslný. V duchu si představil
dítě ležící v jeslích ve stáji v Betlémě. Už rozuměl
vánoční záhadě: Bůh se stal jedním z nás, aby nám
naší řečí mohl sdělit, že mu jde o naše dobro.
Z knihy Briana Cavanaugha „Kolik váží sněhová
vločka“

Andrea Žižková, 4. třída

V pátek 1. listopadu jsme odvedli naše malé ratolesti
do školy, kde se konalo spaní ve školní družině.
Nejprve jsme museli doma vše přichystat, včetně
plyšového kamaráda a pak jsme v 17:30 h vyrazili do
školy. Vše už bylo krásně připravené. Školní zahrada
byla vyzdobená dýněmi a světýlky ve skleničkách,
která si děti samy vyrobily. Pak si chvilku hrály venku
ve tmě, opekly buřtíky, rozdaly rodičům pusinky a šly
na to .... Ráno jsme si je vyzvedli plné dojmů a
zážitků. Dostaly i dáreček, který velice potěšil a určitě
i všem chutnal. Všichni byli velice spokojení a my
rodiče moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
za rodiče Markéta Hlaváčová

Kultura
Kultura
Blíží se konec roku a s ním nastává i čas bilancování.
Dovolte i nám malé poohlédnutí za kulturou v roce
2013.
Během roku jsme uspořádali řadu zajímavých akcí jak
pro malé, tak i pro velké diváky. Velice oblíbené a
Vámi hojně navštěvované cestovatelské besedy nás
zavedly do vzdálených a exotických zemí, uspořádali
jsme divadlo pro děti a zájezd do pražského divadla.
Velice pěkná a zajímavá byla dvě setkání se slavnými
hlasatelkami, paní Kamilou Moučkovou a Jolanou
Voldánovou.
Mezi naše kulturní ,,stálice“ patří maškarní ples pro
děti, jarmarky, pálení čarodějnic, rozsvěcení
vánočního stromečku a také pořádání Dne Měčínska.
Pro zpříjemnění adventního období jsme uspořádali
koncert skupiny Zebedeus a na 21. prosince chystáme
benefiční vánoční koncert, na kterém vystoupí sólisté
opery Severočeského divadla opery a baletu Tereza
Mátlová a Radek Krejčí. Jako hosté vystoupí dětský
pěvecký sbor ze Základní školy v Měčíně. Koncert
v kostele sv. Mikuláše začíná v 16 hodin.

Přeji Vám, abyste o letošních Vánocích ještě jednou
objevili lásku, kterou Bůh miluje každého z nás a
zároveň pocítili, jak silně žijete v srdcích svých
blízkých. Vděčnost je odpovědí na lásku, kterou
jsme sami obdrželi.
P. Tomasz, administrátor farnosti

Bohoslužby v kostele sv. Mikuláše Měčín:
• 24.12.2013 v 16 .00 hod
• 26.12.2013 v 15.00 hod
• 1.1.2014 v 14.00 hod

Rádi bychom Vás také pozvali na první kulturní akci
v novém roce 2014 – na novoroční výšlap. Vychází se
1. ledna
ve
13
hodin
od
,,Boříků“.
Rádi bychom touto cestou poděkovali Vám všem za
přízeň a také za pomoc při realizaci některých
kulturních
akcí.
Velmi
si
toho
vážíme.
Přejeme Vám všem krásné svátky vánoční a v novém
roce především pevné zdraví, štěstí a mnoho
příjemných kulturních zážitků v novém roce 2014.

Malé zamyšlení
Před několika měsíci jsem listovala v jakémsi
časopisu a zaujala mě na jedné stránce taková
kratičká úvaha nad smyslem života. A protože
vánoční čas a konec roku bývá časem, ve kterém se
více zamýšlíme nad sebou samými, rozhodla jsem
se s vámi o ta hezká slova podělit.

KK
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Tým
Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
Při oslavě narozenin americké spisovatelky, Rk.
dramatičky, tanečnice a zpěvačky M. Angelou (*1928)
1.
Dešenice
12 11 1 0 73: 11 35
1 ( 13)
se jí novináři dotazovali, co ji život naučil a ona
odpověděla toto:
2. O. Nýrsko B 12 9 1 2 66: 24 28
( 13)
Naučila jsem se, že ať se stane cokoliv a ať se to zdá
být sebehorší, život jde dál a druhý den bude všechno
3.
Vrhaveč B
12 8 2 2 35: 18 27
1
( 5)
vypadat malinko líp. Naučila jsem se, že bez ohledu
na to, jaký vztah jsi měl se svými rodiči, budou ti
4.
S. Měčín B 12 8 0 4 40: 21 24
( 6)
chybět, když zmizí z tvého života. Naučila jsem se , že
žít není totéž co prožívat život. Naučila jsem se, že
5.
Neznašovy 12 7 0 5 44: 32 21
( 0)
život tě dá někdy i druhou šanci. Naučila jsem se, že
když se pro něco rozhodnu se srdcem na dlani,
6.
Bolešiny B
12 7 0 5 34: 38 21
(
obvykle to bývá to správné rozhodnutí. Naučila jsem
se, že když mám trápení, nemusím být na něj sama. Starší žáci nám svými výkony dělají radost a nebýt
Naučila jsem se, že každý den můžeš natáhnout ruku zaváhání v posledním zápase, bylo by jejich
a někoho obejmout, někoho se dotknout. Naučila postavení zcela suverénní.
jsem se, že stále se mám co učit.
Naučila jsem se, že lidé zapomenou, co jsi říkala, co
Rk.
Tým
Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
jsi dělala, ale nikdy nezapomenou, jak se s tebou
cítili.
1.
S. Měčín
8 7 0 1 53: 9 21
( 9)

Přeji Vám všem, abyste vždy měli kolem sebe hodně
lidí, které můžete obejmout. Krásné Vánoce.

2.

S. Mochtín

8 5 1 2 24: 15

16

M.Š.

3.

Hartmanice

8 2 3 3 13: 21

12

Sokol Měčín
Blíží se nám konec roku a to je čas zrekapitulovat
podzimní část mistrovských soutěží.

4.

Strážov

8 3 2 3 15: 25

11

( -1)

5.

Hradešice

8 0 0 8 3: 38

0

(-12)

( 4)
3

( -3)

Sport

Muži A se v 1. B třídě drží velmi dobře, což ukazuje
pohled na tabulku. Nebýt některých výpadků, mohla
být situace ještě lepší. Vzhledem k vyrovnanosti
soutěže bude v jarní části každý bod důležitý.
Rk.

Tým

Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1.

Žichovice

13 7 4 2 29: 17

28

3

( 7)

2.

St. Plzenec

13 6 3 4 34: 27

23

2

( 0)

Starší přípravka odehrála všechny turnaje. Tato
kategorie se bodově nevyhodnocuje.
Chtěli bychom touto cestou pozvat všechny členy a
příznivce na výroční valnou hromadu, která se
uskuteční v sobotu 1. února 2014 od 18.00 hod na
hřišti v Měčíně
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem fanouškům
za přízeň, trenérům za odvedenou práci se svými
kolektivy a popřát všem klidné Vánoce a hodně
štěstí v novém roce.
Výbor TJ Sokol Měčín

3.

Měčín

13 6 3 4 20: 15

23

2

( 3)

4.

Strážov

13 6 2 5 32: 23

22

2

( -1)

5.

St. Smolivec

13 6 2 5 19: 19

21

1

( -1)

6.

Rapid B

13 6 1 6 24: 26

20

1

( 1)

7.

Pačejov

13 5 3 5 18: 30

20

2

(0

B Tým ve IV. třídě obsadil průběžnou 4. příčku.
Ztratil zbytečně body se soupeři ze dna tabulky a pro
jarní část si dává za úkol poprat se o medailová
umístění.
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