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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
tento svůj příspěvek nemohu věnovat, jak
jinak, než výstavbě kanalizace a ČOV
v Měčíně. Největší a nejnákladnější
stavba v historii Měčína se pomalu a jistě
blíží ke zdárnému konci. Část občanů je
již napojena na ČOV, kde bude
v polovině listopadu zahájen zkušební
provoz. Napojit se mohou občané
v ulicích
Školní,
Sadová,
Farní
(od úřadu), Černovec a Za Rybníkem.
Zahájena byla výsprava komunikací
(asfaltování rýh po výkopech), nový
asfaltový povrch dostaly komunikace
v ulicích Zámecká, spojnice ulic Za
Rybníkem a Černovec a ulice před
požární zbrojnicí. Další asfaltování
komunikací bude v těchto termínech: 9. –
14. 10, 19. – 20. 10, 31. 10. – 4. 11. a
6. 11. – 11. 11. Pevně věřím, že
do poloviny listopadu budou všechny
komunikace opraveny. Celoplošně budou
v letošním roce vyasfaltovány ulice
Školní (řadovky), Dvorská, V Konci a
průtah Měčínem, tj. od Bíluk na Malinec a
od pošty po hřbitov. Za nové komunikace
zaplatíme
navíc
oproti
rozpočtu
4.000.000,– Kč.
Vážení spoluobčané, je před námi zhruba
měsíc, než bude stavba ČOV dokončena.
Žádám Vás proto o pochopení, trpělivost
a vstřícnost. Myslím, že výsledek bude
stát zato a značnou měrou přispěje ke
zlepšení životních podmínek nás všech.
Váš starosta
Stanislav Skala

Městský úřad
Usnesení
ze 17. jednání zastupitelstva Města Měčín, konaného dne
13. 09. 2017
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí informace
starosty ke stavbě ČOV Měčín. Zastupitelé souhlasí
s tím, že město požádá o snížení dotace přiznané
Plzeňským krajem ve výši 4. mil. Kč na částku, kterou
může město přijmout do limitu 80 % z celkových
nákladů stavby ČOV.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí rozbor
hospodaření příspěvkové organizace ZŠ MŠ Měčín
za 1. pololetí 2017 a účetní doklady příspěvkové
organizace k 30. 6. 2017 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a
přílohy účetní závěrky).
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a schvaluje
Plnění rozpočtu Města Měčín leden – červenec 2017
včetně komentáře k rozboru hospodaření.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Rozpočtové
opatření č. 7/2017. Příjmy jsou zvýšeny o 299.829,– Kč,
výdaje jsou zvýšeny o 5.522.273,– Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Smlouvu o dílo
č. SD-610-17 na provedení díla Měčín – ovládání
přípojek (62 ks stávajících a 11 ks nových), řadu
(7 ks řadových šoupat DN 80 a 4 ks podzemních
hydrantů) a vodovod k hasičské zbrojnici, zhotovitel
Šumavské vodovody a kanalizace a.s, za cenu
1.153.775,– Kč bez DPH a pověřují starostu k podpisu
smlouvy.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Smlouvu č. SD607-17 o provozování a udržování veřejného
vodovodu, kanalizace a ČOV Města Měčín s firmou
Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Klatovy.
Zastupitelé pověřují starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje (již projednáno
usnesením 288, u směny pozemků nebyl v té době
zveřejněn záměr prodeje) směnu pozemku p.č. 4143
o výměře 589 m2 ve vlastnictví Mgr. Petrové V.,
Klatovy, K Zaječímu vrchu 722 za část pozemku p.č.
4137 o výměře 589 m2. Náklady spojené se směnou
pozemků bude hradit Město Měčín.
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Města
Měčín, ve všech obcích a na internetových stránkách dne
29. 8. 2017 a sejmut dne 13. 9. 2017.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje prodej části
pozemku p.č. 3100/7 v k.ú. Měčín o výměře 99 m2 panu
Josefu Měsíčkovi, trvale Měčín, Farní čp. 37 za odhadní
cenu 100,- Kč za 1 m2, dle znaleckého posudku
soudního znalce pana Františka Chmelíka, Švihov +
částku 1.200,– Kč za vypracování znal. posudku.
Zpracování geom. plánu objedná a zaplatí žadatel.
Záměr prodeje a návrh geometrického plánu odděleného
pozemku byl zveřejněn na úřední desce Města Měčín,
ve všech obcích a na internetových stránkách dne 29. 8.
2017, po projednání a schválení v radě města dne 21. 8.
2017 a sejmuto dne 13. 9. 2017.

Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje prodej
pozemku p.č. stav. 307/3 v k.ú. Měčín o výměře 68
m2 Zemědělskému družstvu Měčín, IČO00116858
za odhadní cenu 8.600,– Kč, dle znaleckého posudku
soudního znalce pana Františka Chmelíka, Švihov +
1.200,– Kč za vypracování znal. posudku. Záměr
prodeje byl zveřejněn na úřední desce Města Měčín,
ve všech obcích a na internetových stránkách města
dne 9. 5. 2017 – 4. 7. 2017.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje prodej
pozemku p.č. stav. 60/2 v k.ú. Bíluky o výměře 115
m2 Zemědělskému družstvu Měčín, IČO00116858 za
odhadní cenu 6.970,– Kč, dle znaleckého posudku
soudního znalce pana Františka Chmelíka, Švihov a
úhradu 1.200,– Kč za vypracování znal. posudku.
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Města
Měčín, ve všech obcích a na internetových stránkách
města dne 9. 5. 2017 – 4. 7. 2017.
Zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí o prodeji
pozemků p.č. 1322/1 a 1322/8 v k.ú. Radkovice
(místní část Osobovy),
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
informace starosty k žádosti o dotaci na rybník
Bíluky. Zastupitelstvo města schvaluje podání
žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje pořízení
změny územního plánu č. 3.
Zastupitelstvo Města Měčín ruší zásahovou
jednotku JSDHO Nedanice a zásahovou jednotku
JSDHO Petrovice z důvodu malého počtu členů a
nesplnění proškolení členů jednotky.
Usnesení
z 16. jednání zastupitelstva Města Měčín, konaného
dne 14. 06. 2017
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
informace starosty ke stavbě ČOV Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín odkládá do dalšího
jednání zastupitelstva odprodej části pozemku p.č.
3100/7 v k.ú. Měčín, p.p.č. 60/2 v k.ú. Bíluky a p.p.č.
307/3 v k.ú. Měčín z důvodu nedoložení znaleckých
posudků k ceně pozemku.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje o výkupu
pozemku v k.ú. Měčín p.č. 3100/24 o výměře
120 m2, p.č. 3100/26 o výměře 144 m2, 3100/25
o výměře 36 m2 za cenu 300,– Kč/m2, celková cena
činí 90.000,– Kč, od paní Michálkové Ladislavy,
Praha.
Zastupitelstvo města rozhoduje, že na základě
provedené ankety nesouhlasí se záměrem města
Klatov k realizaci rekultivace bývalé skládky
na kopci Ptín – bývalá skládka Nedaničky.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje a povoluje
čerpání finančních prostředků z fondu reprodukce
majetku ZŠ MŠ Měčín ve výši 19.186,– Kč na opravu
kuchyňského robota.

Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje výjimku
z nejnižšího počtu žáků příspěvkové organizace ZŠ MŠ
Měčín ve školním roce 2017/2018 s tím, že v případě
potřeby budou chybějící finanční prostředky na platy
zaměstnanců organizace čerpat z fondu odměn
příspěvkové organizace.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí účetní
doklady příspěvkové organizace ZŠ MŠ Měčín k 31. 3.
2017 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy účetní
závěrky).
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a schvaluje
úhradu pokuty a nákladů řízení od Státní energetické
inspekce v celkové výši 6.000,– Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje poskytnutí dotace
ve výši 1.500,– Kč na provoz bezplatné Linky bezpečí.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a bere
na vědomí stížnost p. Lukáše Hromady na jednání
zastupitelstva obce Měčín.
MěÚ Měčín

Základní škola
Po dvou horkých letních měsících jsme se opět sešli
ve škole. Na letošní prázdniny nebyly plánovány
žádné větší investiční akce, ale přesto nebyl ve
škole zcela klid. Škola byla připojena na čistírnu
odpadních vod, za což bych chtěla zřizovateli a
pracovníkům, kteří se na připojení podíleli,
poděkovat. Vše se i přes nemalé problémy stihlo a
děti z mateřské školy i žáci základní školy mohli do
školy přicházet po upraveném dvoře a nemuseli se
brodit blátem. V budově základní školy byly
vymalovány sokly na chodbách, ve třídách i
v šatnách, malířské práce probíhaly i ve školní
jídelně, natřeny byly všechny herní prvky na školní
zahradě, lavičky a také radiátory v 1. patře školy,
zároveň u všech radiátorů v budově základní školy
byly namontovány termoregulační ventily, jejichž
instalace vyšla na více než 100 000 Kč.
V tělocvičně byly všechny staré zářivkové trubice
nahrazeny úspornými ledkovými.
1. září mělo svůj velký den 14 nových prvňáčků –
z Měčína Ella Hnojská, Jaroslav Puška, Daniel
Skala, David Tumpach a Barbora Vojtová,
z Radkovic
Leontýna
Hovorková,
Barbora
Lembergerová a Dominik Ráž, ze Kbela Daniel
Frouz a Anežka Kůsová, z Nové Vsi Josef Šteflík,
z Nedaniček Pavel Pošar a z Petrovic Václav
Koláček a Dan Kuneš.
Nevítali jsme ale jen nové prvňáčky. Ze základní
školy z Klatov k nám přichází do 6. ročníku Šárka
Gumanová a do 7. ročníku Jana Gumanová,
ze základní školy v Letinech přichází do 4. ročníku
Lucie Bémová a do 2. ročníku nastoupil z Vietnamu
Gia Bao Bui.

Nově k nám ale nepřicházejí jen žáci. Měli jsme
to potěšení mezi námi přivítat naši novou
kolegyni paní učitelku Mgr. Hanu Kovandovou a
do mateřské školy nastoupila paní učitelka
Bc. Petra Havlíčková a uklízečka paní Olga
Boučková.
I letos máme každý ročník v samostatné třídě.
I. třída, 1. ročník – Mgr. Michaela Šustáčková
II. třída, 2. ročník – Mgr. Radmila Jankechová
III. třída, 3. ročník – Mgr. Jitka Sedláková
IV. třída, 4. ročník – Mgr. Hana Poláková
V. třída, 5. ročník – Mgr. Miroslava Zámečníková
VI. třída, 6. ročník – Mgr. Hana Kovandová
VII. třída, 7. ročník – p. Alena Cintulová
VIII. třída, 8. ročník – p. Marie Chloupková
IX. třída, 9. ročník – Mgr. Jana Rábová

Bez třídnictví je letos paní Mgr. Eva Toušová,
funkci výchovného poradce bude i v letošním
školním roce vykonávat Mgr. Jiří Zahálka, na
něhož se mohou obracet žáci i rodiče.
Nápomocný jim bude zejména v problematice
kariérového poradenství (např. přijímací řízení
na střední školy) a v procesu integrace žáků se
potřebami
speciálními
vzdělávacími
(vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž
vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a
příprava návrhů na další péči o tyto žáky,
zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky
speciálních vzdělávacích potřeb – vstupní i
průběžné a intervenčních činností pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, příprava
podmínek pro integraci žáků se zdravotním
postižením ve škole, koordinace poskytování
poradenských služeb těmto žákům školou a
školskými
poradenskými
zařízeními
a
koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků).
Integrace žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami se od loňského září řídí novou
legislativou. Po roce zkušeností lze již hodnotit,
jaké změny tato legislativa přinesla: nově
využíváme pedagogickou intervenci (povinné
doučování), kterou zajišťují samotní vyučující, i
když je možné, aby doučování bylo zajištěno i
jinými pracovníky. Velkou administrativní zátěž
pro samotné učitele, výchovného poradce i
ředitelku školy přineslo vedení dokumentace a
vykazování těchto žáků. Spolu s výchovným
poradcem jako poskytovatel poradenských
služeb pracuje i školní metodička prevence paní
učitelka Alena Cintulová. Rodiče i žáci se na ni
mohou obracet při řešení problémů z různých
oblastí – prevence záškoláctví, závislostí, násilí,
vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání

sektami, prekriminálního a kriminálního chování,
rizikových projevů sebepoškozování a dalších
sociálně patologických jevů.
I letos jsou otevřena dvě oddělení školní družiny,
kde v jednom oddělení jako vychovatelka působí
p. Jaroslava Kolihová, v dalším oddělení, které je
v provozu jen v odpoledních hodinách, je
vychovatelkou paní Alena Bauerová. Obě zároveň
vykonávají v základní škole funkci asistentek
pedagoga. Jako další asistentka pedagoga pracuje
p. Vlasta Vladařová.
Od 1. září je škola zapojena do realizace projektu
z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ
I“. Jedná se o projekt zaměřený na podporu dětí,
žáků a pedagogů mateřské a základní školy (práce
školního asistenta, vzájemná spolupráce pedagogů,
další vzdělávání pedagogických pracovníků,
kroužek zábavné logiky, doučování některých žáků
ohrožených školním neúspěchem). Školní asistent
poskytuje žákům obdobnou podporu jako asistent
pedagoga, ale částečně poskytuje podporu i
v organizačních
a
samotným
pedagogům
administrativních pracích, aby ti měli více času na
vlastní práci s dětmi.
Práci školníka zastává p. Zdeněk Rašpl a
uklízečkou a správcovou tělocvičny je p. Lenka
Netrvalová.
Vedoucí učitelkou mateřské školy je p. Jitka
Vizingerová, dalšími učitelkami jsou p. Alena
Havlíková, p. Petra Havlíčková a Bc. Petra
Havlíčková.
Personální obsazení ve školní kuchyni je stejné jako
v loňském školním roce – vedoucí ŠJ je p. Martina
Skuhravá, hlavní kuchařkou p. Pavlína Prunerová,
kuchařkou p. Ilona Třísková a pomocnou
kuchařkou paní Michaela Janotová.
V pátek 15. září zahájili žáci 4. a 5. ročníku výuku
plavání. Žáci 4. ročníku budou na plavání jezdit
prvním rokem, proto absolvují základní výcvik.
Žáci 5. ročníku budou jezdit již druhým rokem a
čeká je zdokonalovací kurz. Celkem navštíví
plavecký bazén desetkrát, druhých pěti lekcí se
zúčastní i děti z mateřské školy.
V pondělí 11. září se vydali žáci od 2. do 6. třídy na
místo, kde kdysi stál hrad Potštejn, a do okolí
Žinkov, jednalo se o akci s Liborem Markem, který
jim byl průvodcem. Stejně jako v loňském školním
roce žáci 2. stupně si prohlédli okolí Žinkov, zbytky
hradu Potštejna a malé muzeum s historickými
předměty, které lidé před léty používali
v domácnosti.

13. a 14. září se pětičlenná družstva naší školy
zúčastnila okresního kola atletického čtyřboje
v Klatovech. V družstvu starších žáků školu
reprezentovali Jan Hajšman, Ondřej Mašek,
Matěj Netrval, Jan Muknšnábl a Marek Šimek.
Věkovým složením jsme patřili jednoznačně
k nejmladším družstvům, protože jsme museli
do starší kategorie zařadit i žáky z nižších
ročníků – řady našich závodníků museli posílit
sedmáci, přesto se zdatnějšími i staršími soupeři
bojovali ze všech sil. Mile překvapil Ondřej
Mašek svým výkonem v hodu míčkem 58,6 m,
což byl celkově druhý nejlepší výsledek.
Výborný a ve všech disciplínách vyrovnaný
výkon podal Jan Hajšman, který se tak stal
dokonce čtvrtým nejlepším sportovcem dne.
Celkový součet bodů nám však stačil ve velké
konkurenci velkých městských škol, v nichž je
možnost výběru žáků několikanásobně vyšší, až
na 9. místo. O den později soutěžily v atletickém
čtyřboji v Klatovech starší dívky. Naši školu
reprezentovalo družstvo ve složení Caroline
Wiedemann,
Andrea
Žižková,
Václava
Vokáčová, Šárka Dvořáčková a Veronika
Furová. I děvčata vložila do atletického zápolení
všechny síly, ale převaha velkých škol byla
znatelná. Dívky obsadily celkové 10. místo.
Přesto všem hochům gratulujeme, padly 2 osobní
rekordy. Děkujeme chlapcům i dívkám
za vzornou reprezentaci školy.
Od října začnou fungovat i některé zájmové
kroužky. Paní učitelka Šustáčková povede stejně
jako v loňském roce kroužek Šikulů, paní
učitelka Zámečníková organizuje sportovní
kroužek, pan učitel Mašát, který již na naší škole
nepůsobí, se nadále bude věnovat dívčímu
florbalu a pod vedením klatovských trenérů
basketbalového klubu budou probíhat ve středu
odpoledne basketbalové tréninky a trenéři
klatovského florbalového klubu povedou
v úterních a pátečních podvečerních hodinách
florbalové tréninky. Žáci 2. a 3. ročníku měli
možnost se přihlásit do florbalového kroužku,
který by probíhal v pondělí odpoledne, kdy jsou
žáci ještě ve školní družině, ale tato možnost
zůstala nevyužita.
Mgr. Václava Čejková

Mateřská školka
Zprávy ze školky
V mateřské škole proběhlo několik akcí, nejprve
k nám ve čtvrtek 14. září zavítalo, v letošním
školním roce poprvé, naše staré známé divadlo
Dráček, na představení se přišli podívat i žáci

1. a 2. třídy základní školy. V pátek 22. září 2017 se
pak v mateřské škole konalo odpolední hraní
s rodiči zakončené opékáním špekáčků na školní
zahradě.

V pátek 22. prosince Vás zveme na vánoční
koncert známé muzikálové zpěvačky DITY
HOŘÍNKOVÉ. Společně vystoupí i se svými
syny v sále KSC v Měčíně.
Veškeré
akce
budou
vždy
upřesněny
na internetových stránkách, plakátech a budou
vyhlášeny rozhlasem.
Věříme, že si z bohaté nabídky kulturních akcí
vyberete a strávíte tak hezké chvíle s kulturou,
kterou pro Vás připravila KK Města Měčín.

Spolky
Když vesnice ožívají
V úterý 26. září se uskutečnil sportovní den pro
žáky 1. stupně a děti z mateřské školy, který
připravila TJ Sokol Měčín v rámci akce „Hledáme
nové talenty“. Žáci a děti si mohli zasportovat
v různých zábavných sportovních disciplínách
na fotbalovém hřišti.

Kultura
Pojďte s námi za kulturou…
18. října Vás srdečně zveme na besedu a
promítání filmu NOVÝ ZÉLAND II. Promítání
se uskuteční v prostorách ZŠ od 18 hodin.
Na setkání se těší Jana Dvorská a Miloš Kašpar.
V sobotu 18. listopadu od 20 hodin Vás zveme
na další ples Města Měčín. K poslechu, ale
především k tanci bude hrát klatovská skupina
SENTIMENT, jejíž repertoár skýtá jak dechové,
tak i moderní skladby. Součástí plesu bude také
předtančení skupiny LINE DANCE ANGELS,
kteří předvedou řadové country tance. Vstupenky
bude možno zakoupit na městském úřadě.
Na neděli 26. listopadu připravujeme také
kreativní setkání s paní M. Reiserovou.
Zhlédneme nejnovější trendy pro adventní čas,
budete si moci zakoupit jak hotové dekorace, tak i
jednotlivé komponenty pro domácí tvoření.
V sobotu 2. prosince zveme všechny malé ale i
velké diváky na divadelní představení Jak čert
vyletěl z kůže v podání Tradeášů z Nezdic.
Po představení proběhne nadílka od svatého
Mikuláše, anděla a čertů. Čas bude dodatečně
upřesněn.
V sobotu 2. prosince proběhne slavnostní
rozsvícení vánočního stromečku. Čas bude
upřesněn.

Ve druhé polovině prázdnin jsme se my, sousedi
z Radkovic, mezi sebou domluvili, že zpestříme
dětem jejich krátící se prázdniny. Pozvali jsme i
několik dětí z Měčína a připravili pro ně „Stezku
odvahy“ od okraje Radkovic k lesu směrem ke
střelnici.
Již odpoledne byly děti nedočkavé jejich noční
hry a vyhlížely setmění, aby se už mohlo začít.
My dospělí jsme si připravili převleky, úkoly a
samozřejmě odměny a s první hvězdou na obloze
to začalo. Cestu dětem ukazovaly zapálené
svíčky a svítící tyčinky. Ti starší šli odvážně a i
se popichovali, těm malým dal dospělák ruku a
byl jim oporou. Děti měly několik úkolů z oblasti
přírodovědy, občanské nauky a sportu,
na poslední zastávce ještě strašidlům zazpívaly a
pak už je čekala sladká odměna.
A pro nás dospělé? Dětský smích a slovo uznání
„To bylo super“ nám bylo tou nejvyšší odměnou.
Po takovémto úspěchu jsme se rozhodli akci
příští rok zopakovat a pozvat ještě více účastníků
naší noční hry.
Marie Dvořáková, Olga Dlouhá,
Patrik Dáňa, Lucie Kunešová

Vlaštovka z třetích MOH 2017
Jednu srpnovou, nejdříve poměrně propršenou
sobotu proběhly v našem městečku sportovní hry.
Záhy po slavnostním zahájení her proběhlo jejich
přejmenování na „organizované“ nebo „originální“.
Přesný název si již bohužel nepamatuji, každopádně
už nikdy nezapomenu na to, jak obrovská to byla
legrace. Počáteční ostych účinkujících sportovců se
při popolední prezentaci rozplynul stejně rychle
jako mračna zkrápějící naše venkovní sportoviště.
Na měčínském fotbalovém stadionu, kde se celá
akce primárně odehrávala, bylo organizačním
výborem her perfektně připravené zázemí. Měli
jsme akreditační i antidopingovou komisi, společný
občerstvovací food court, který se s příchodem
každého dalšího soutěžícího náramně plnil až
legendárními dobrotami. U dětí byly bezpochyby
nejoblíbenější svatební koláčky a dospěláky
neúnavně přitahovaly zelné placky. Je všeobecně
známo, že s plným žaludkem se jde na věc lépe a
stejného mota se drželi i naši sportovci.

gradovala i míra všudypřítomného veselí. U nás
doma se smějeme ještě teď, když si vybavíme ten
kopec srandy při poslední rozhodující erotické
disciplíně: „Umisťování dřevěného zvonu
do papírové ruličky“. Což by na první pohled
nemuselo vypadat tak obtížně, kdyby ovšem
zmíněné předměty nebyly umístěny v intimních
partiích našich sportovců. Více prozrazovat
nechci, přijďte si to s námi příští roky vyzkoušet
i Vy!!!

Celé hry vyhráli nejostřílenější borci, kteří tuto
akci absolvovali již po třetí. Za všechny
zúčastněné sportovce moc děkujeme všem, kteří
přispěli jak materiálně, tak už jen dobrou náladou
a svou účastí k realizování této nevšední akce.
Měčínu zdar a sportu zvláště!
M. H.
Cca po hodince a půl „seznamování“ a poměrně
složitého sestavování městských týmů se šlo na věc.
Složité sestavování týmů vyzdvihuji schválně,
protože (bez urážky všem zúčastněným)
nejzodpovědněji vzala tyto hry část města
v KONCI! ☺ Na to, že jsme startovali poprvé, nás
bylo z daleka nejvíce, a proto nás byla potřeba
rozdělit.
Slavnostní zahájení, zapálení pochodně, vyvěšení
vlajek a zpěv letošní hymny – Když nemůžeš, tak
přidej víc. Poté společné čestné kolečko
po perfektně upraveném měčínském fotbalovém
pažitu a všichni jsme byli natěšení podávat
ohromující výkony. Jak je psáno již v úvodu této
vlaštovky, primárně šlo o zábavu, což se nadmíru
dařilo. V disciplínách jako byly přetahování
s lanem, cestování po žíněnce, flusání Tik-ťakem,
vzdušný remorkér parníku, či speciální oblast erotické hry nás hlavně bolela bránice
z neutuchajícího smíchu. S nastupujícím večerem

Zpráva od ZO ČSV Měčín
Letošní úspěšnou sezonu jsme uzavřeli
s dobrými výsledky v produkci medu. Hlásí se
nám i noví členové do naší zákl. organizace.
Nyní je období ošetřování našich včeliček,
abychom do příští sezony měli silná včelstva a
opět jsme zajistili opylení našich sadů a květin
v naší oblasti. Letní ošetření bylo prováděno
kyselinou mravenčí, která nám pomáhá i léčit
nosemu. Toto je nová nemoc našich včeliček.
Nosema Apis se vždy ztratila na začátku snůšky,
protože byla v žažívacím traktu včel. Nová
Nosema Ceranae je v celém těle včel a zatím jen
kyselina mravenčí na ni působí. Proniká nejen
do buněk, kde se rodí nové včeličky a likviduje
tam Varoázu, ale ozdravuje i včeličky v úle. Teď
bude podzimní ošetření proti varoáze a čekají nás
ještě administrativní povinnosti. V měsíci září
budeme mít přednášku od pí. ing. Machové.
František Kozák

Rybáři
Rybářský kroužek Měčín na začátku léta pořádal
závody pro děti "Petrovická vydra 2017"
v Petrovicích na návsi. Závodů se zúčastnilo
16 dětí. Počasí přálo, ale bohužel ryby neměly
zájem o nabízené nástrahy. Celkem se nachytalo
12 kaprů o průměrné délce 30 cm a 3 úhoři
o průměrné délce 45 cm. Výsledky byly následující:
1. Jakub Hřebec (Kbel), 2. Pavel Šanda (Plánice),
3. Michal Lintner (Kydliny), 4. Adam Krotký
(Měčín), 5. Eliška Šindelářová (Měčín), 6. Antonie
Noemanová (Měčín). Děkujeme SDH Petrovice
za poskytnuté zázemí a občerstvení. Dále pak našim
sponzorům a městu Měčín, díky nimž jsme mohli
rozdat moc pěkné ceny.

s SDH Měčín proběhl 26. 8. dětský den plný her,
závodů a odměn. Děti se vyřádily na skákacím
hradě a vyzkoušely si například střelbu z luku
nebo práci s hasičskou hadicí. Věříme, že se vám
tato akce líbila, a proto vás všechny zveme
na 2. ročník lampionového průvodu, který se
bude konat 17. listopadu. Dobu adventu
přivítáme s vyhlášenou floristkou paní Hanou
Kindelmannovou Šebestovou. O každé akci
budeme blíže informovat pomocí plakátků a
rozhlasu, tak sledujte informační místa.
Pokud se vám doma hromadí oblečení, hračky a
různé spotřební zboží, pro které už u vás doma
není využití, můžete jej prodat v rámci místní
burzy. Koná se dvakrát do roka, na jaře a na
podzim. Teď nás tedy čeká podzimní, a to
v sobotu 14. října. V knihovně nebo na úřadě
jsou k dispozici formuláře, které si každý může
vyplnit doma a přinese jej spolu se zbožím
v pátek v podvečer od 16.00 do 18.00 hod.
Prodej zboží bude probíhat v sobotu od 13.00 do
16.00 hod. Po skončení burzy si každý může
vyzvednout utržené peníze nebo neprodané věci
od 17.00 hod. Budeme rádi, když této příležitosti
využijete.

I nadále fungují Hrátky s batolátky každou středu
v Městské knihovně Měčín od 9 hodin. Jsme
rádi, že se batolátka těší tak vysoké oblibě,
Rybářský kroužek bude v tomto školním roce o čemž svědčí hojná návštěvnost.
začínat v pátek 13. října v hasičské zbrojnici SDH
Měčín od 18.00. Rádi přivítáme další nové členy, Pokud vás více zajímá program a akce VKŠ
kteří se po úspěšném složení zkoušek mohou stát Měčín,
navštivte
internetové
stránky
rybáři. Scházet se budeme přibližně každých 14 dní. www.vks.mecinsko.cz, kde naleznete spoustu
Bližší informace naleznete na našem webu fotografií a zajímavých informací. Můžete nám
rybari.mecinsko.cz
tam zanechat komentář či vzkaz.
Na závěr opět zajímavost z rybí říše: Víte, kolika let
Členové VKŠ
se může dožít kapr? Rekord drží vyšlechtěná
jikrnačka kapra Koi jménem Hanako, o jejímž věku Oznámení:
existují hodnověrné informace. Hanako se narodila Každé úterý od 20:00 hodin probíhá ve školní
v Japonsku v roce 1751. Krátce poté u nás Marie tělocvičně aerobní cvičení pro ženy. Zveme ženy
Terezie zavedla povinnou školní docházku, Josef II. všech věkových kategorií!
zrušil nevolnictví, proběhly Napoleonské války,
Jára Cimrman vynalezl žigulíka, proběhla
Měčínské noviny 3/2017
1. světová válka, 2. světová válka, atd., aby nakonec
Vychází 4x ročně. Vydává Městský úřad v Měčíně.
Hanako uhynula 7. července 1977 v rybníčku
Řídí redakční rada ve složení: Mgr. Eva Toušová,
dr. Komei Koshihary ve věku 226 let.
Mgr. Michaela Šustáčková, Olga Sládková, Jiří Zahálka
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Petrův Zdar!
David Tumpach, Josef Bezděk
Venkovská komunitní škola
Prázdniny a doba dovolených je bohužel za námi,
ale my jsme se spolu s dětmi rozloučili
s prázdninami netradičně sportovně. Ve spolupráci
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TJ Sokol Měčín
Fotbalová sezona 2017/18 je již v plném proudu, ale pojďme se ohlédnout za uplynulým ročníkem, který
po devíti letech znamenal sestup do okresního přeboru, přestože náš tým skončil ve své skupině na 11.
místě. Vzhledem k sestupové matematice jsme se zúčastnili baráže o udržení, která se nám nevydařila, a
z postupu se radoval soupeř z Hradešic.
V letních měsících došlo i ke změnám v kádru.
Odchody – Hřebec (Merklín)
Duchek Petr, Šlajch Ondřej, Mixán Josef (Měcholupy)
Šindelář Radek (Bolešiny)
Příchody – Šteffel Radek (Nýřany)
Legát Michal (Plzeň Letná)
Čihák Vít (futsalista bez předchozí registrace)
Vzhledem k nedostatku hráčů bylo rozhodnuto nepřihlašovat B-Tým dospělých.
Pozitivně můžeme hodnotit přístup k mládežnickým kolektivům. Do okresního přeboru je přihlášen tým
starší přípravky. Společně se Švihovem se podařilo sestavit týmy starších žáků a dorostu pod hlavičkou
FC Švihov, které hrají krajské soutěže (starší žáci trénují a hrají své zápasy v Měčíně, dorost ve Švihově).
Ale pojďme se podívat, jak se daří týmům v současnosti. Po osmi odehraných kolech je naše mužstvo po
jediném zaváhání v Lubech na 1. místě okresního přeboru.
Tabulka – OP Muži
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

Sokol Měčín

8

7

0

1

27:8

20

1

0

2.

SK Kovo Strážov

8

7

0

1

21:13

18

3

0

3.

Tatran D. Ves

8

5

0

3

22:12

17

0

2

4.

SK Bolešiny

8

5

0

3

22:16

15

1

1

5.

Start Luby B

8

5

0

3

17:14

15

0

0

Starší žáci začali soutěž nad očekávání dobře, vždyť ještě vloni většina hráčů hrála v mladších žácích
pouze na polovinu hřiště.
KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

TJ Tatran Chodov

7

6

0

1

15:1

19

0

1

2.

FC Švihov

7

6

0

1

20:7

17

1

0

3.

TJ Tlučná

7

6

0

1

22:19

17

1

0

4.

TJ Sokol Hradešice

7

4

0

3

19:13

12

0

0

Akce můj první gól-měsíc náborů
V úterý 26. 9. v dopoledních hodinách proběhla na našem hřišti akce konaná pod záštitou PKFS, která má
přilákat k fotbalu další mladé zájemce. Domácí klub připravil pro všechny mladé řadu soutěžních
stanovišť, kde si mladí adepti mohli vyzkoušet své dovednosti. Po dvouhodinovém soutěžení odcházelo
všech 125 účastníků ve věku od pěti do sedmi let spokojeno a doufáme, že se někteří z nich zapojí do
činnosti ve fotbalových klubech.
Chtěli bychom na tomto místě poděkovat ZŠ Měčín a ZŠ Švihov za pomoc při zajištění a organizaci této
akce.

AKCE MŮJ PRVNÍ GÓL – MĚSÍC NÁBORŮ

