1/2019
Slovo starosty
Vážení a milí čtenáři Měčínských novin,
letošní, z pohledu posledních let, na srážky bohatá zima se chýlí ke konci, za chvíli začne opravdové jaro a svět bude jistě hned veselejší.
Zřejmě nejdůležitější stavbou letošního roku bude rekonstrukce vodovodu v Nedaničkách.
V letošním roce proběhnou práce na pozemcích
města a bude zpracována projektová dokumentace pro tu část vodovodu, která není ve vlastnictví
města. Tu plánujeme opravit v příštím roce.
Koncem dubna proběhne oprava komunikací,
a to parkoviště před prodejnou COOP v Měčíně,
ulice za klubovnou SDH v Nedanicích a vozovky
mezi Radkovicemi a Osobovami. Opraveny buPřední strana historického praporu Sokol Měčín, dou také výtluky na těch komunikacích, které
zhotoveného k 20. výročí spolku roku 1939.
jsou v majetku obce. Intenzivně se pracuje
na projektech pro stavební povolení a to: nového
vjezdu do Měčína směrem od Nedanic, nových
Obsah
stavebních parcel v Měčíně, horního a dolního
náměstí
v Měčíně,
velkého
rybníka
Zastupitelstvo města
v Radkovicích. Velkou pozornost také věnujeme
Městský úřad
práci a úklidu dřevní hmoty v obecních lesích
a úklidu veřejných prostor. V současné době přiZákladní škola
pravujeme podklady pro výběrové řízení na dodavatele pro výzvu z programu IROP pro naši
Zprávy z kultury
základní školu a to „Zřízení a modernizace odKulturní kalendář
borných učeben ZŠ Měčín“. Náklady na tuto akci
budou přesahovat 9 mil. Kč a město získalo doRůzné zprávy
taci 8 mil. Kč. Město tímto získá ve škole bezbariérový přístup a moderní odborné učebny. CelRedakční pošta
kem tedy plánujeme v letošním roce prostavět
Spolky
13 mil. Kč.
Děkuji Vám za velmi dobrou spolupráci a pevně
Inzerce
věřím, že bude pokračovat i nadále. Závěrem mi
dovolte, abych vám všem popřál veselé Velikonoce a bohatou pomlázku.

Příloha

100. výročí Sokol Měčín

Na další spolupráci se těší Vás starosta
Stanislav Skala

Zastupitelstvo města
Usnesení
z 2. jednání zastupitelstva Města Měčín, konaného dne
17. 12. 2018 v zasedací místnosti MěÚ Měčín
Zastupitelstvo města Měčín vydává Jednací řád zastupitelstva
města.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí rozpočtové změny č. 10 a 11/2018 schválené radou města dne 10. 12. 2018
a 19. 11. 2018.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje rozpočtové opatření
č. 12/2018. Příjmy činí 38.116,60 Kč, výdaje činí 260.500,–
Kč.
Zastupitelstvo města Měčín projednalo a bez výhrad schvaluje rozbor hospodaření za období leden až říjen 2018.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Rozpočet na rok 2019.
Příjmy celkem činí 19.873,14 tis. Kč, výdaje celkem
31.089,80 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 11.216,66 tis. Kč
bude kryt finančními prostředky z minulých let. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2018 bude
cca 12 mil. Kč.
Rozpočet byl schválen včetně příspěvku pro příspěvkovou
organizaci ZŠ a MŠ Měčín ve výši 550 tis. Kč.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Střednědobý výhled
rozpočtu města Měčín do roku 2021 a střednědobý výhled
p. o. ZŠ MŠ Měčín.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Zásady čerpání sociálního fondu pro rok 2019–2021.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Směrnici o inventarizaci – Plán inventur za rok 2018.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí účetní doklady
příspěvkové organizace ZŠ MŠ Měčín za období 1–9 2018
(rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy účetní závěrky).
Zastupitelstvo města Měčín projednalo a bere na vědomí
Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018.
Zastupitelstvo města Měčín povoluje čerpání finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Měčín ve výši 28.000,– Kč bez DPH na zakoupení stroje
Konica Minolta.
Zastupitelstvo města Měčín stanovuje cenu vodného ve výši
28,43 Kč včetně DPH a cenu stočného ve výši 28,36 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Ceník služeb od Západočeských komunálních služeb Plzeň od 1. 1. 2019 –
31. 12. 2019, který je ve stejné výši jako v roce 2018. Zastupitelé pověřují starostu k podpisu Ceníku. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o poplatku za komunální odpad se nemění.
Zastupitelstvo města Měčín vydává změnu č. 3 ÚP Měčín
formou opatření obecné povahy.
Zastupitelstvo města Měčín nemá námitek k žádostem
o změnu ÚP firmy Rental Dealing a Klatovských realit. Žádost pana Syrovátky Františka bude řešena opatřením obecné
povahy ve zkráceném řízení. Žadatelé uhradí náklady s tím
spojené.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Urbanistický návrh –
územní studii pro zástavbu RD Měčín. Lokalita u ČOV
po snížení počtu stavebních parcel.
Zastupitelstvo města Měčín projednalo a schvaluje prodej
pozemku p. č. 3707 v k. ú. Měčín, o výměře 184 m2 v celkové

ceně 19.050,– Kč a úhradu veškerých nákladů spojených
s prodejem a 1.200,– Kč znalecký posudek, panu Pavlu
Motlíkovi, Měčín čp. 80. Cena zjištěna dle znaleckého
posudku č. 4580–27/18 zpracovaného p. Fr. Chmelíkem,
Švihov dne 7. 12. 2018. Záměr prodeje byl zveřejněn
na úřední desce města Měčín, ve všech obcích a na internetových stránkách dne 7. 9. 2018 a sejmut dne 15. 12. 2018.
Zastupitelstvo města Měčín projednalo a schvaluje směnu části pozemků p. č. 795 a 789 v k. ú. Petrovice za část
pozemku města p. č. 794 s firmou Rental Dealing s.r.o.
Záměr směny byl zveřejněn na úředních deskách obce
dne 16. 10. 2018 a sejmut 15. 12. 2018. Firma Rental Dealing zaplatí veškeré náklady spojené se směnou pozemku.
Zastupitelstvo města Měčín projednalo a schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Měčín
p. č. 4101 o výměře 13.391 m2, p. č. 4099 o výměře
1.927 m2 a p. č. 3007/24 o výměře 541 m2 od Státního
pozemkového úřadu.
Zastupitelstvo města Měčín pověřuje starostu pana Stanislava Skalu, místostarostu pana Vladimíra Fialu přijímat
prohlášení snoubenců o vstupu do manželství, ke konání
slavnostních obřadů se stanovuje obřadní síň Měčín, Měčín, Farní čp. 43, stanovený den pro oddávání snoubenců je
sobota.
Zastupitelstvo města Měčín pověřuje zástupce do Svazku
obcí Měčínsko starostu města p. Stanislava Skalu a místostarostu p. Vladimíra Fialu.
Zastupitelstvo města Měčín projednalo a souhlasí
se Smlouvou o dílo na provádění zimní údržby místních
komunikací od Zemědělského družstva Měčín a pověřují
starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo města Měčín projednalo a neschvaluje
účast ve veřejné sbírce pro obec Prameny.
Zastupitelstvo města Měčín projednalo a bere na vědomí
zápis z finančního výboru
Zastupitelstvo města Měčín pověřuje kontrolní výbor
ke kontrole vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2018.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí informace
starosty města k větrným elektrárnám od firmy Meridian
Nová Eneregie s.r.o. s tím, že budou vyžádány další informace.
Usnesení
z 3. jednání zastupitelstva Města Měčín, konaného
dne 11. 3. 2019 v zasedací místnosti MěÚ Měčín
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí informace
od firmy Meridian Nová Energie s.r.o. ve věci větrných
elektráren. Větrné elektrárny budou znovu projednány
v dalším jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo města Měčín projednalo a schvaluje plnění
rozpočtu města Měčín za období 1–12/2019 včetně komentáře k rozboru hospodaření.
Zastupitelstvo města Měčín projednalo předložené účetní
podklady a schvaluje čerpání příspěvku na provoz za rok
2018 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Měčín.
Zastupitelstvo města Měčín projednalo rozdělení kladného hospodářského výsledku p. o. ZŠ a MŠ Měčín
a rozhodlo o rozdělní kladného hospodářského výsledku
ve výši 45.903,73 Kč do fondů takto: fond odměn 10,9 %
prostředků tj. 5.000,– Kč a fond rezerv ve výši 89.1 %
prostředků, tj. 40.903,73 Kč.

Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí informace starosty k akci ČOV a kanalizace Měčín. Kolaudace celé akce
byla provedena 21. 2. 2019.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Plán obnovy a financování vodovodu a kanalizace Měčín na období 2019–2023,
zpracovaného ŠVaK Klatovy. Na podúčet města ročně bude
převedena částka 0,5 mil. Kč na obnovu vodovodů a kanalizace.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí informace starosty k územnímu plánu města. Požadované změny č. 4 a 5,
schválené usn. č. 30 ze dne 17. 12. 2018, nebudou nyní realizovány, neboť firma Rental Dealing, Klatovské reality ani
pan Syrovátka změnu zatím nepožadují.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí informace starosty ohledně parcel v Měčíně u ČOV ve vlastnictví církve.
Zastupitelstvo města Měčín navrhuje k prodeji pozemek
st. p. č. 92 v k. ú. Radkovice o výměře 8 m2.
Zastupitelstvo města Měčín navrhuje k prodeji pozemek
st. p. č. 161 v k. ú. Měčín o výměře 6 m2.
Zastupitelstvo města Měčín navrhuje k prodeji pozemek
st. p. č. 47 v k. ú. Bíluky o výměře 8 m2.
Zastupitelstvo města Měčín ruší usnesení č. 426 ze dne
3. 9. 2018 a rozhoduje o prodeji zveřejněného záměru prodeje
části pozemku p. č. 5/2 v k. ú. Měčín o výměře 55 m2 panu
Janu Klímovi st., Měčín čp. 204 ulice V Konci, dle nového GP
p. č. 5/3 o výměře 55 m2 za cenu 97,71 Kč/m2, tj. v celkové
ceně 5.370,– Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem
(900,– Kč činí znalecký posudek). Cena zjištěna
dle znaleckého posudku č. 4568–16/18 zpracovaného
p. Fr. Chmelíkem, Švihov dne 2. 8. 2018. Záměr prodeje byl
zveřejněn na úřední desce města Měčín, ve všech obcích
a na internetových stránkách dne 8. 6. 2018 a sejmut
dne 24. 7. 2018. Usnesením 426 byl prodej schválen
p. Klímovi Janu ml., který od kupní smlouvy odstoupil.
Zastupitelstvo města Měčín projednalo žádost spoluvlastníků
domu č. p. 130 v Měčíně ze dne 18. 2. 2019 o prominutí doplatku ze směny pozemků p. č. 2936/6 a p. č. 2937/16 v k. ú.
Měčín a revokuje usnesení č. 282 ze dne 3. 5. 2017 ve větě:
"Pokud bude třeba odhad cen pozemků – bude doplacen rozdíl
dle znaleckého posudku". Ve smyslu § 39 odst. 2 obecního
zřízení se odchylka od ceny obvyklé (resp. ceny zjištěné)
zdůvodňuje zejména tím, že porosty, jejichž ocenění především zvýšilo cenu pozemku města, vysadili na své náklady
spoluvlastníci domu č. p. 130 a že tito spoluvlastníci bezplatně
a trvale zřídili na tomto pozemku služebnost inženýrské sítě
ve prospěch města Měčín.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí Zprávu o stavu
bezpečností situace a veřejného pořádku na teritoriu OOP
Švihov předloženou Policií ČR odvodní oddělní Švihov.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Smlouvu o dílo
s Ing. Stanislavem Novákem, Nepomucká č. 2 Plzeň
na zpracování projektové dokumentace stavby na akci
Obnova vodní plochy na p. č. 11 v k. ú. Radkovice, za cenu
44.000,– Kč, zhotovitel není plátcem DPH.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje zřízení nových stránek města Měčín a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy
o vytvoření internetových stránek města s firmou Galileo
Corporation s.r.o. Chomutov za cenu 22.500,– Kč + platné
DPH + roční provoz stránek činí 5.900,– Kč + platné DPH.
Zastupitelé pověřují starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí výpověď dohod
o sběru textilu s firmou H. B. Textilie s.r.o. Zbůch
k 31. 5. 2019.

Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Smlouvu
o poskytnutí účelové dotace na zajištění a úhradu prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům plněním závazků
veřejné služby ve veřejné osobní dopravě ve výši
63.415 Kč pro Plzeňský kraj. Zastupitelé pověřují starostu
k podpisu smlouvy, Zastupitelé dále berou na vědomí prohlášení příjemce účelové dotace o finančním vypořádání
loňského roku, ve kterém Plzeňský kraj prohlašuje, že
dotace v částce 74.844,– Kč byla v plné výši použita
na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům v roce 2018.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IP–12–0005552/1
Petrovice u Měčína, KT, RD, p. 2244 – přípojka NN.
Jednorázová náhrada je určena ve výši 1.000,- Kč + DPH.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Smlouvu o dílo
č. SD–601–19 na provedení díla Nedaničky – Výměna
vodovodu, dle nabídky č. 19 NA00001/A v ceně
890.855,08 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí zápis kontrolního výboru č. KV–01/2018_12_21 (kontrola dotací
za rok 2018) a KV–02/2018_03_06 (kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady).

Městský úřad
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 řadovek
Bíluky
u hasičské zbrojnice
Petrovice
u hospody
Osobovy
u kapličky
Radkovice
u zastávky
Nedanice
u klubovny SDH
Nedaničky
u kapličky
Třebýcina
u kapličky
Hráz
u hospody
Kontejnery budou umístěny do obcí:
od 12. dubna do 14. dubna 2019
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 Západočeskými komunálními službami Plzeň provede
sběr odpadu v našem regionu a to:
 televize
 zářivky, výbojky
 lednice
 odpadní oleje
 pneumatiky
 vyřazené léky
 ak. baterie
 odpad nátěrových hmot

Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte prosím na příjezd sběrných vozů.
Sběr odpadu bude v jednotlivých obcích dle uvedeného
rozpisu, a to dne: 27. dubna 2019
9.00 –
9.25
Měčín - DPS
9.35 –
9.55
Měčín – u řadovek
10.00 – 10.25
Bíluky
10.30 – 10.55
Petrovice
11.00 – 11.25
Osobovy
11.30 – 11.55
Radkovice
12.00 – 12.25
Nedanice
12.30 – 12.55
Nedaničky
14.00 – 14.25
Třebýcina
14.30 – 14.55
Hráz
Oznámení
Městský úřad Měčín oznamuje, že bude z provozních
důvodu od 1. dubna do 5. dubna 2019 uzavřen.
MěÚ Měčín

Základní škola
Zprávy ze školy
Stalo se dobrým zvykem, že žáci naší základní školy
pomáhají při realizaci Tříkrálové sbírky v našem regionu. Letos byli koledníky tito žáci a žákyně: Daniel Skala, David Tumpach, Anežka Kůsová, Ella Hnojská, Bára
Vojtová, Lukáš Krýzl, Petr Hladík, Bára Birošová, Anna
Skalová a Adéla Netrvalová. Poděkování patří ale také
dospělému doprovodu, bez kterého by totiž koledování
nešlo zrealizovat. Poděkování patří slečně Šárce Dvořáčkové a paní Petře Česákové z Měčína a paní Martě
Kůsové ze Kbela. Určitě všechny zajímá částka, která se
vykoledovala – 16 401 Kč. Děkujeme touto cestou ještě
jednou všem, kteří koledníkům otevřeli a přispěli. Velmi
si Vaší pomoci vážíme. Ke svátku Tří králů přispěl i náš
pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Marie Chloupkové, který vystoupil v neděli 6. ledna na slavnostním
koncertě v kostele sv. Mikuláše v Měčíně.
V pondělí 21. ledna se žáci 5. a 7. třídy vydali na výuku
tělesné výchovy do Klatov. Náplní bylo bruslení a hokej
na zimním stadionu, kde se i všichni účastníci zdokonalovali v bruslení a kluci si poté zahráli malý zápas.
Po vítězství v kraji se družstvo florbalistek
z 6. a 7. ročníku ve složení Nela Kubíková, Adéla Netrvalová, Anna Skalová, Lucie Šustáčková, Adéla Bendová, Tereza Duchková, Natálie Šindelářová, Adéla Šosová a Štěpánka Zástěrová 24. ledna zúčastnilo kvalifikace
o republikové finále ve florbalu ZŠ kategorie III. ZŠ –
dívky. Děvčata se utkala s týmy z jižních a středních
Čech. Naše děvčata skončila na 2. místě, což je krásný
výsledek, ale pro děvčata to bylo i trochu zklamání, protože ta pomýšlela na metu nejvyšší.
Ve florbalovém turnaji ČEPS Cup, který je určen
pro žáky 1. stupně, se družstvo našich děvčat ve složení
Barbora Birošová, Denisa Pittrová, Elena Šlaisová, Eve-

lína Dudová, Eliška Šindelářová, Natálie Janotová,
Marcela Rašplová, Natálie Rážová a Jana Šteflíková
probojovalo do krajského kola, které se odehrálo
19. února v Plzni. I toto družstvo skončilo na 2. místě
a oproti loňskému roku bohužel nepostoupilo do národního finále.
Přesto jsou umístění obou dívčích družstev velkým
úspěchem a děvčatům, jejich trenérovi, panu učiteli
Radku Mašátovi a paním učitelkám Evě Toušové
a Miroslavě Zámečníkové, které se přípravě děvčat
také věnují a na turnaje je doprovázejí, patří naše
gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy
i celé obce.
A protože sportu se v naší škole věnujeme velmi intenzivně, zúčastnili jsme se ve dnech 29. a 30. ledna
i basketbalových turnajů v Klatovech.
29. 1. – basketbalový turnaj žáků 1. – 3. ročníků
V tomto turnaji se na klatovskou palubovku dostaly
naše děti poprvé. Kroužek basketbalu již sice funguje
na naší škole druhým rokem, ale skoro všichni účastníci zmíněného turnaje byly v loňském roce ještě
doslova v basketbalových plenkách. Družstvo
ve složení: Daniel Frouz, Josef Šteflík, Tadeáš Baštář,
Barbora Birošová, Tomáš Duchek, Petr Hladík, Lukáš Krýzl, Antonie Neumannová, Patrik Novák, Tereza Petrželková a Elena Šlaisová se utkalo se stejně
starými basketbalovými začátečníky z Klatov a Švihova. Přestože se děti nesmírně snažily, naše zkušenosti ještě nestačí na déle hrající klatovská družstva,
ale tým Masarykovy ZŠ jsme již dokázali s přehledem porazit a obsadili jsme tak celkově 5. místo.
30. 1. – basketbalový turnaj žáků 4. – 5. ročníků
V turnaji starších, ale ještě stále prvostupňových hráčů, jsme již nebyli úplnými nováčky. Někteří z hráčů
a hráček se již turnaje zúčastnili v loňském roce. Zatímco loni jsme byli opravdovými outsidery, letošní
výkony už odpovídaly ročnímu tréninku. Družstvo
ve složení: Joana Atanasová, Matěj Biroš, Lukáš Duchek, Natálie Němcová, Martin Němec, Karolína
Sigmundová, Jakub Hřebec, Natálie Janotová, Jakub
Krotký a Dominik Novák sehrálo zápasy s 5 družstvy
z Klatov a Švihova. Na našich hráčích už byla znát
loňská zkušenost a také plné nasazení pro hru udělalo
své. S dvěma týmy jsme hráli vyrovnaně, tým
ZŠ Čapkova jsme porazili a obsadili tak celkově
4. místo.
Gratulace a poděkování patří všem hráčům a hráčkám, jejich trenérovi Ing. Svojanovskému, který
k nám do školy jezdí žáky trénovat a p. učitelce Zámečníkové, která žáky na turnaj doprovázela
a v případě potřeby spolupracuje na přípravě
s Ing. Svojanovským.
31. leden je pro všechny žáky malý svátek – vydává
se pololetní vysvědčení. Tento den je pro naši školu
důležitý i z jiných důvodů – tradičně se totiž koná

žákovský koncert, na němž letos vystoupilo mnoho žáků, kteří se učí hrát na hudební nástroj, aby svým spolužákům ukázali, jak se během roku ve hře zdokonalili
a potěšili nás svým vystoupením. V průběhu koncertu
jsme mohli slyšet tradiční kytaru, piano, housle nebo
flétnu, ale také klarinet nebo ukulele a na samý závěr to
úplně prvně byly i bubny.

„V pondělí 11. února k nám zavítali čtyři velice nadaní hudebníci, aby nám svým programem zpříjemnili
návrat do školy z jarních prázdnin. S sebou si přivezli
klavír, baskytaru, bicí a spoustu známých písniček,
které mnozí z nás znali díky nejrůznějším filmům.
Krásně nás provedli hudbou od divadla, přes operu,
operetu, muzikál až po novodobé filmy a pohádky.
Se zpěvačkou Radkou jsme si tak mohli zazpívat například A pohádky je konec z pohádky Nesmrtelná
teta nebo Sladké mámení k nejúspěšnějšímu filmu
20. století – S tebou mě baví svět. Myslím, že pořad si
užili všichni – jak učitelé, tak i žáci. Asi mě začíná
mrzet, že to pro mě bylo letos naposled."
Kristýna Sládková, 9. třída

„V pondělí 11. února 2019 jsme se zúčastnili hudebního pořadu, který se konal v KSC Měčín. Pořad se
týkal filmové hudby. Mohli jsme si poslechnout spousty krásných písní, např. Miluju a maluju z filmu Šíleně smutná princezna a také Saxanu z filmu o mladé
čarodějce."
Věra Šnebergerová, 9. ročník

Po žákovském koncertu se uskutečnil již 8. ročník Lednové laťky, přebor žáků 5. – 9. ročníku ve skoku vysokém. I letos bylo klání napínavé a žáci se navzájem pobízeli k lepším výkonům.
31. ledna byl slavnostní den. Děti dostávaly pololetní
vysvědčení a také jsme uvítali v naší třídě, do které společně chodí prvňáčci a druháčci, rodiče a prarodiče.
Chtěli jsme jim ukázat, co všechno jsme se společně
naučili, jak si dovedeme hrát s písmenky a slovy a že
matematika je docela zábavná věda. Předvedli jsme návštěvě několik matematických her a dokonce jsme je
do jedné z nich i zapojili. Ukázali jsme také, jak je důležité si vzájemně pomáhat a podporovat se. Myslím, že
společně strávený čas byl příjemný jak pro děti, tak
i pro rodiče.
V pondělí 11. února 2019 se konal v sále KSC v Měčíně
hudební pořad na téma filmová hudba. Na akci za námi
přijeli i žáci ze základní školy v Předslavi.

V pátek 22. února se uskutečnilo školní kolo recitační
soutěže. Zúčastnila se řada žáků celé školy.

Výsledky recitační soutěže:

IV. kategorie (8. a 9. třída)

I. kategorie (1. až 3. třída)

1. místo – Táňa Ambrožová

1. místo – Anežka Kůsová

2. místo – Adéla Skalová

2. místo – David Tumpach

3. místo – Kristýna Sládková

3. místo – Jiří Šrétr
II. kategorie (4. a 5. třída)
1. místo – Joana Atanasová
2. místo – Anna Milková
3. místo – Klára Horová
III. kategorie (6. a 7. třída)
1. místo – Lucie Šustáčková
2. místo – Julie Vlasáková
3. místo – Miroslav Stránský

Zápis dětí do 1. ročníku se letos to uskuteční
v pondělí 8. dubna 2019 od 8:00 do 15:40 hodin
v ředitelně základní školy.
Na www.zsmecin.cz bude k dispozici odkaz
na elektronické přihlašování k zápisu (možná rezervace času), to bude možné od 18. 3. 2019
do 5. 4. 2018. Zákonní zástupci, kteří by potřebovali
pomoci s elektronickým přihlašováním, se mohou
obrátit na vedoucí učitelku MŠ p. Jitku Vizingerovou.
Na internetových stránkách školy jsou také připraveny ke stažení dokumenty, které musí zákonný zástupce vyplnit a k zápisu donést (Žádost o přijetí nebo
Žádost o odklad, Zápisní lístek). Dokumenty lze vyzvednout i u vedoucí učitelky mateřské školy nebo
v ředitelně školy.
ředitelka, učitelé a žáci základní školy

Zprávy z kultury

Různé zprávy

Maškarní karneval

Březen měsíc knihy

Třetí únorovou neděli si užily všechny děti, které si zatančily a zasoutěžily pod vedením Stonožky z Klatov.

Prosba občanům
V rámci oslav Dne Měčínska bychom rádi přichystali
výstavu rukodělných výrobků místních obyvatel. Žádáme proto občany, kteří jsou tvůrčí a byli by ochotni zapůjčit své výrobky na Den Měčínska, nechť je donesou
do měčínské knihovny v jeji provozní době. Děkujeme
a těšíme se na vaše výrobky a hojnou účast.
Kulturní komise Měčín

Pro některé zůstává dodnes BŘEZEN synonymem
Měsíce knihy. Toto spojení vzniklo již před více
než 60 lety. Možná právě proto, že venku je ještě
stále chladno, ale dny už se prodlužují a je více světla. Roku 2009 vznikla celostátní akce „BŘEZEN –
měsíc čtenářů“ podporující a propagující četbu.
V posledních letech též můžeme slyšet „BŘEZEN –
měsíc internetu“. Ano, to je pokrok. Na všech těchto
akcích se nemalou mírou podílejí právě knihovny.
Přes všechna moderní zařízení má stále ještě tištěná
kniha i dnes své místo na trhu.
A právě knihovny v březnu pořádají různé celostátní
akce. Jednou z nich je „Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo“. Jak už název napovídá, soutěž
je vyhlášena ve spolupráci se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně společně se Sdružením
přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně
IRIS, z. s. Letos je vyhlášen již VI. ročník. Děti musí
v období od 1. 3. 2019 do 30. 11. 2019 navštívit
12x knihovnu a půjčit si nějakou knihu o zvířatech
nebo o rostlinách (dinosauři se nezapočítávají).

Dostanou průkazky, do kterých se návštěvy budou zaznamenávat a pokud splní tyto podmínky, obdrží během
února2020 volné vstupenky do ZOO Plzeň.
Malí čtenáři, máte-li zájem, přijďte se zaregistrovat.
Tímto nezvu jen čtenáře malé. Přijďte i vy ostatní, máme
spoustu novinek. A co nemáme, doplníme.

k plánování i propagaci svých akcí a mohou zažádat
o úklidové pomůcky. Jedním z organizátorů je v Měčíně Dětský divadelní spolek. Máte-li chuť s námi
uklidit okolí Měčína, přijďte v sobotu 6. dubna
v 9 hodin k pumpě před kostelem v Měčíně. S sebou
pracovní rukavice. Igelitové pytle budou zajištěné.
Děkujeme!

Vaše knihovnice

Pro všechny Tříkrálové koledníky!
Oblastní charita Klatovy připravila jako poděkování
pro všechny koledníky Tříkrálové sbírky v sobotu 27.
dubna 2019 od 14:00 hodin setkání na zahradě Domova
pokojného stáří Naší paní ve Václavské ulici. Připraven
je bohatý program s volnou zábavou, překvapením a
vystoupením divadelního spolku z Nýrska Kord v srdci.
Občerstvení je zajištěno!
Zprávy z Dětského divadelního spolku Měčín

S novou skupinou malých herců plánujeme premiéru hry
Krysař. Příběh tajemného muže, který z německého
města Hamelnu v 13. století odvedl skupinu 126 dětí
neznámo kam, láká mnohé umělce ke ztvárnění nejen
na jevišti. My sepokoušíme zdramatizovat báseň o Krysařovi, kterou v 19. století napsal Angličan Robert
Browning. Vystoupení proběhne před koncem školního
roku a bude zakončené setkáním s hercem Petrem Kostkou, který bude čestným divákem.

Petra Braunová

Sborník listuje v minulosti, ale přibližuje
i přítomnost
První číslo dalšího ročníku inovovaného vlastivědného sborníku Pod Zelenou Horou otevírá vzpomínka
na hudebníka a skladatele Jaroslava Škabradu, který
je jednou z těch osobností, které si stále neseme
v srdci. Stejně jako on nikdy nezapomněl na vesničku, odkud pocházel. Od jeho narození uplynulo letos
v lednu rovných 100 let. Zvyky v období masopustu
a postní doby na jihu Plzeňska se ve svém článku
zabývá Jiří Sankot.
V popisovaném vydání také končí dvě delší práce
našich odborných spolupracovníků, archivářů. Jsou to
„Školy na panství Zelená Hora v době zavádění všeobecné školní docházky v 80. letech a počátkem 90. let
18. století“ od Jakuba Mírky a „Hostince v Kasejovicích za starého mocnářství“ od Vladimíra Červenky.
O počátcích organizovaného sportu – Sokola v Dolní
Lukavici, který letos jubiluje, napsala Eva Horová.
A konečně se dostáváme do současnosti, když
po upozornění našeho vídeňského čtenáře doprovodíme výpravu rakouských učitelů češtiny po stopách
Josefa Hlávky. Do diáře si poznamenáme pozvánku
na zajímavou regionální konferenci. Bude na téma
„Sv. Jan Nepomucký v evropském kulturním kontextu“
a pořádá ji město Nepomuk ve dnech 13. a 14. května
2019.
V. Kokošková

Farní úřad
Komenského 92, 34012 Švihov
Email: farnost.svihov@bip.cz
Web: www.farnostsvihov.estranky.cz

Ukliďme Česko

Mobil +420 732 540 052

V sobotu 6. dubna 2018 proběhne letošní hlavní termín
úspěšné akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, zaměřené
na dobrovolnické úklidy černých skládek, ale i drobného
nepořádku z naší přírody, měst a obcí. Jak to funguje?

Úřední hodiny: úterý, středa a pátek celý den.

Již
nyní
mohou
na
stránkách
projektu
www.UklidmeCesko.cz organizátoři zadávat plánované
úklidy, a to co nejdříve, aby měli dostatek času na přihlášení ke konkrétnímu úklidu i dobrovolníci. Zaregistrovaní organizátoři pak dostanou užitečné rady

Zařizování pohřbu celý týden bez omezení. Dříve,
než půjdete na pohřební ústav, musíte se zastavit
na faře. Děkuji za pochopení.
Srdečně zveme:
11. dubna – 17.30 hod, kostel sv. Mikuláše Měčín,
svěcení ratolestí ve čtvrtek před Květnou nedělí;

22. dubna – 14.00 hod, kostel sv. Mikuláše Měčín, mše
sv. na Velikonoční pondělí;
28. dubna – 14.00 hod, kaple sv. Vojtěcha Petrovice,
poutní mše sv.;
18. května – 10.00 hod, kaple sv. Jana Nepomuckého
Nedanice, poutní mše sv.
P. Tomasz Kowalik

Redakční pošta
Nedávno jsem se dal do rozhovoru s jedním místním
rodákem a on vyprávěl, jak za jeho mládí běhalo na kopci u Bíluk v zimě stohlavé stádo srnčí zvěře. I kdyby byl
jeho odhad množství nadnesený, myslím si, že i padesátikusové stádo se dá považovat za značné.
Řečnická otázka: KAM SE PODĚLO?
Pominu-li ostatní civilizační faktory, chci se zmínit
o dvou možných příčinách, jak je vidím já z osobní zkušenosti. Chodím se psem na každodenní procházky
a nejčastěji brouzdáme v prostoru, který je vymezen
trojúhelníkem mezi Měčínem, Bílukami a Radkovicemi.
Nejde tedy o nijak rozsáhlou plochu, a přesto jsem na ní
během dvou let nalezl 8 (slovy osm) zabitých kusů srnčí.
Smutnější než počet je ovšem způsob úhynu. 5 kusů
(1 srnec, 2 srny a 2 mláďata) bylo doslova rozjeto zemědělskou technikou. Chápu, řidiči jsou pouhými zaměstnanci, a jistě každý spěchá, aby měl práci za sebou, takže s moderní technikou je radost „valit“ to hlava nehlava. A když vidím, jak mnozí projíždějí skrze naši obec,
je jasné, že zvěř moc šancí na úprk před traktorem nemá.

P. S. Doušek k mému předchozímu článku o bobrovi.
Moje osvěta se naprosto minula účinkem a dokonce
někoho přiměla k zásahu: nejspíš bagrem rozhrabal
všech devět jeho hrází. Stalo se to 28. ledna dopoledne.
Věc už je v šetření orgánů ochrany přírody a České
inspekce životního prostředí.
V zastoupení přírody napsal Jiří Jiránek, Černovec
Tento článek je osobním názorem pisatele, který též odpovídá za údaje v něm uvedené.

Spolky
Okénko zahrádkáře
Letošní rok je rokem volebním,
proto bychom se rádi v našem
okénku zahrádkáře ohlédli za minulým pětiletým obdobím.
V tomto období se rozrostla naše
členská základna na 30 členů, což považujeme v době, kdy mnoho organizací skomírá nebo dokonce
končí, za posun kupředu.
Potkávali jsme se s Vámi na našich schůzích i přednáškách. Témata byla různorodá, přes bylinky,
ochranu rostlin, pěstování hlívy ústřičné, estonská
rajčata a mnoho dalších. Někteří z Vás se podívali
i na různé výstavy, možná jste byli na tradiční výstavě v Klatovech ZAHRADA POŠUMAVÍ, která se
koná každoročně v říjnu v prostorách Střední školy
zemědělské a potravinářské.

A ještě smutnější mi přišla druhá příčina: 1 srnec
a 2 srny – smrt v důsledku střelných poranění. Některý
místní střelec asi není zrovna ve formě, ale já měl za to,
že povinností lovce je, zraněnou zvěř dohledat. Nu, asi
se mýlím. Apropo, když už jsem u střelců, také je tu
jeden, co mu krajně vadí draví ptáci. Usuzuji z toho, že
jsem také našel zastřelená 2 káňata, jednu poštolku
a jednoho luňáka. Jen pro informaci: káně potřebuje
k přežití 2–3 myši (nebo hraboše) denně, poštolka 1–2,
nemluvě o době krmení mladých.
Takže zásluha onoho dobráka je těžko vyčíslitelná. Ale
ono je to asi stejně jedno, protože v dnešní době se řepka
pěstuje na naftu, kukuřice a jiné obilí na výrobu energie
z bioplynu, tak co, ať se hlodavci nažerou.
No zpět k srnčí. Když ještě připočteme regulérně odlovenou zvěř a nějaké přirozené příčiny smrti, už se nedivím, že tuto zimu se mi nepodařilo zahlédnout více
než 3 srnky naráz. Mám pocit, že za pár let už nebudou
vidět žádné. Ale třeba se mýlím a zvířata jsou jen vychytralejší a lépe se schovávají. Doufejme my, co přírodu přeci jen máme rádi.

Velký úspěch měla „akce století“. Ve spolupráci
se ZO Předslav jsme zorganizovali zasazení lípy
ke stému výročí založení republiky. Uskutečnila se
27. 10. 2018 na pomezí katastru Petrovic a Němčic
u hájenky „V Lázni“. Lípa byla za zvuku státní hymny slavnostně zasazena a k ní umístěn kámen
s pamětní tabulkou a lavičkou k příjemnému posezení. Účast byla nad očekávání vysoká.

Pro příchozí byly připraveny klasické zabijačkové
pochoutky - jitrnice, jelita, tlačenky, ovar, zabijačková polévka. V klubovně k tanci a poslechu hrála harmonika, se kterou si přišli zazpívat i občané z okolních vesnic. Počasí nám velmi přálo a těšili jsme se
hojnému počtu návštěvníků.

I přes nepřízeň počasí se sešlo více než 200 lidí.

9. března členky našeho sboru pořádaly oslavy MDŽ
v naší klubovně, a to nejen pro ženy z celé vesnice,
ale i pro jejich drahé polovičky. Oproti loňské oslavě,
která byla v „RETRO“ stylu, byla letošní oslava pořádána na téma – SLAVNOSTNÍ RÓBA, společenský styl. Bylo opět nachystáno malé občerstvení,
květina, něco pro zahřátí a také bohatá tombola.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem za účast na našich přednáškách a akcích. Pokud jste s námi nestihli
zasadit lípu republiky, udělejte si alespoň teď v jarním
slunečném počasí příjemnou procházku k hájence
„V Lázni“, kde můžete posedět a napít se léčivé vody
ze studánky. Vždyť tady dle tradice pobýval sám František Palacký, který má památný kámen opodál. Ten mimochodem můžete cestou zpět navštívit také.
Dovolte, abychom Vám popřáli ŠŤASTNÉ A VESELÉ
VELIKONOCE, příjemné prožití svátků jara a hodně
pěstitelských výpěstků a úspěchů v zahrádkářské činnosti.
Český zahrádkářský svaz ZO Měčín (výbor)

SDH Bíluky
Náš sbor zahájil letošní rok 110. výroční valnou hromadou, které se zúčastnili i hosté z okolních sborů našeho
okrsku. Další akcí byly 16. února tradiční Vepřové hody.

Činnost našeho sboru bude pokračovat i v následujícím roce mimo údržby výstroje a výzbroje i řadou
dalších akcí. Připravujeme tradiční stavění máje, dětský den, pouťovou zábavu a jiné.
SDH Bíluky

Inzerce

Slovo redakce
Milí čtenáři, od února 2019 je redakční rada v novém
složení: Mgr. Jana Vladařová, Roman Tykal, Iveta
Česáková.

HOSPŮDKA U ŠIMÁNKŮ

Chtěli bychom poděkovat členům bývalé redakce
paní Mgr. Evě Toušové, Olze Sládkové,
Mgr. Michaele Šustáčkové a Aleně Cintulové
za dlouholetou obětavou práci.

POLEDNÍ MENU

Své nápady a přípomínky týkající se obsahu a podoby
novin nám můžete zasílat na níže uvedenou emailovou adresu.

11.00 – 13.00 hodin

MOŽNOST JÍDEL S SEBOU

tel.: 722 949 082
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