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Slovo starosty
Vážení přátelé,
epidemie koronaviru citelně zasáhla každého
z nás. Nikoho jistě nenapadlo, že budeme
na jaře uvězněni ve svých domovech, budeme shánět dezinfekci a roušky na ústa. Nouzový stav od základu změnil naše životy,
omezil kontakty s okolím, prostě totálně
změnil naše životy. Jistě proto chápete, že
z těchto a mnoha dalších důvodů se vám další
číslo Měčínských novin dostává do rukou až
nyní. Pevně ale věřím, že se s danou situací
dokážeme úspěšně vypořádat a na rok 2020
budeme vzpomínat s vědomím, že jsme vše
úspěšně zvládli. Děkuji vám všem za disciplinovanost, trpělivost a snahu přispět
k tomu, aby se náš život vrátil do normálního
stavu. Postupně se snažíme pracovat na opravách majetku ve vlastnictví města. Zrekonstruovány byly rybníky a kanalizace
v Radkovicích, kuchyně a soc. zařízení klubovny SDH v Petrovicích. Opravena byla
kaplička směrem na Skašov. Každým dnem
bude zahájena oprava propustku na komunikaci z Petrovic do Němčic. Koncem května
bude vydáno stavební povolení na rekonstrukci Farní ulice a zažádáno je o stavební
povolení na rekonstrukci horního náměstí
v Měčíně. Samozřejmě také probíhá údržba
zeleně v jednotlivých obcích, velkou pozornost věnujeme práci v našich lesích.
Vážení spoluobčané, žijeme v nelehké a složité době. Svádíme boj s nebezpečným a zákeřným nepřítelem. Pevně věřím, že to bude
boj vítězný!
Přeji vám všem hlavně pevné zdraví.
Váš starosta
Stanislav Skala

Zastupitelstvo města Měčín vydává Směrnice
pro poskytování a účtování cestovních náhrad.
Usnesení č. 105 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje dohody
o provedení práce – odměny za zásahy JSDH Měčín.
Usnesení č. 106 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín navrhuje navýšení
platu neuvolněných zastupitelů.
Usnesení nebylo přijato.

Zastupitelstvo města
Výpis usnesení
ze 7. jednání zastupitelstva Města Měčín,

konaného dne 16. 12. 2019
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje program jednání, zapisovatele, návrhovou komisi a ověřovatele
zápisu zastupitelstva dne 16. 12. 2019.
Usnesení č. 95 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Rozpočtové
opatření č. 10, příjmy jsou ve výši 2.698.611,00 Kč,
výdaje ve výši 1.331.719,00 Kč, dále se jedná o přeúčtování položek v paragrafu 3319 6121.
Usnesení č. 96 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Rozpočet
na rok 2020. Příjmy celkem činí 22.728,90 tis. Kč,
výdaje celkem 26.315,28 tis. Kč. Schodek rozpočtu
ve výši 3.586,38 Kč bude kryt finančními prostředky
minulých let. Předpokládaný zůstatek finančních
prostředků k 31. 12. 2019 na účtech města bude
cca 10 mil. Kč.
Usnesení č. 97 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Střednědobý
výhled města Měčín 2020-2022.
Usnesení č. 98 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Plán inventur.
Usnesení č. 99 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje svěření movitého a nemovitého majetku ZŠ, který byl pořízen
prostřednictvím dotace od Ministerstva pro místní
rozvoj „Zřízení a modernizace odborných učeben
v ZŠ Měčín“ a s tím souvisejícími výdaji z rozpočtu
města k jejímu vlastnímu hospodářskému využití.
Dotace byla ve výši 8.211.976,20 Kč.
Usnesení č. 100 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje cenu vodného
ve výši 25,69 Kč bez DPH, a cenu stočného ve výši
25,94 Kč bez DPH, celková částka vodné a stočné
ve výši 51,63 Kč bez DPH.
Usnesení č. 101 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje ceník služeb
odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu,
ceník svozu separovaných odpadů a dodatek č. 3
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 3591000756
od Západočeských komunálních služeb Plzeň.
Usnesení č. 102 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín vydává OZV č. 1/2019
o poplatku za komunální odpad. Ceny jednotlivých
vývozů: 2x týdně 2.400,- Kč, kombinovaný vývoz
2.100,– Kč, 1x14 dní 1.600,– Kč, 1 x měsíc 1.100,– Kč,
jednorázová známka 110,– Kč.
Usnesení č. 103 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín navrhuje prodej části
pozemku p. č. 2136/8 a p. č. 2136/49 v k. ú. Petrovice
u Měčína.
Usnesení č. 104 bylo přijato.

Výpis usnesení
z 8. jednání zastupitelstva Města Měčín,
konaného dne 11. 3. 2020
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje doplněný
program jednání, zapisovatele, návrhovou komisi
a ověřovatele zápisu zastupitelstva dne 11. 3. 2020.
Usnesení č. 107 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí Rozbor hospodaření 1-12/2019.
Vzato na vědomí.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2020, příjmy jsou ve výši
5.708,– Kč, výdaje ve výši 237.500,– Kč. Další rozpočtové opatření není.
Vzato na vědomí.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí informace o plnění plánovaných akcí na rok 2020.
Vzato na vědomí.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje a nemá námitek k projektové dokumentaci KPÚ Měčín –
DSP. (Radkovický kopec)
Usnesení č. 108 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje úhradu
členských příspěvků pro SMO ČR a SMS ČR.
Usnesení č. 109 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje smlouvu
o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti ve výši 62.975,– Kč, zastupitelé pověřují starostu k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 110 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín rozhoduje o uzavření
Mateřské školy v Měčíně od 16. 3. 2020
do odvolání.
Usnesení č. 111 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje prodej části
pozemku p. č. 2136/49 v k. ú. Petrovice u Měčína,
dle nového GP p. č. 2136/88o výměře 66 m2. Záměr prodeje byl zveřejněn od 18. 12. 2019 – 18. 2.
2020.
Usnesení č. 112 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín navrhuje odprodej
pozemků p. č. 2136/32, 2136/37 a část pozemku
p. č. 2136/47 v k. ú. Petrovice.
Usnesení č. 113 bylo přijato.
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Zastupitelstvo města Měčín navrhuje odprodej části
pozemků p. č. 2165/1 v k. ú. Petrovice.
Usnesení č. 114 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje poskytnutí
finančního daru pro všechny jednotky SDH. Zásahové jednotky budou mít k dispozici na účtu města
částku 30.000,– Měčín a 5.000,– Kč Třebýcina. Dále
zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro Diakonii Plzeň ve výši 5.000,– Kč a pro Linku bezpečí
ve výši: 1.500,– Kč. Zastupitelé pověřují starostu
k podpisu smluv.
Usnesení č. 115 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Ceník svozu
a využití separovaných odpadů platný od 1. 3. 2020
od firmy Západočeské komunální služby Plzeň. Zastupitelé pověřují starostu k podpisu ceníku
Usnesení č. 116 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín vydává OZV č. 1/2020
o regulaci používání zábavní pyrotechniky.
Usnesení č. 117 bylo přijato.
Zpráva policie ČR o stavu bezpečností situace a veřejného pořádku na teritoriu OOP Švihov byla vzata
na vědomí.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje inventarizační
zprávu za rok 2019.
Usnesení č. 118 bylo přijato.
Zápis finančního výboru byl vzat na vědomí.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-120012196/VB/2 za jednorázovou úhradu 1.700,- Kč.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 119 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-120012996/VB/0012 Měčín, KT, Dvorská 5x RD – NN
za jednorázovou úhradu 2.000,– Kč. Zastupitelstvo
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 120 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Třebýcina, KT, č. p. 17 – NN
č. IE-120007772/1/VB, dohody o umístění stavby
a souhlasu se stavbou. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 121 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín projednalo požadavky
SDH Nedanice a schvaluje zakoupení plechové garáže a výměnu vrat a výměna střešní krytiny pro SDH
Nedanice v letošním roce. Nákup stolů a židlí bude
dáno do rozpočtu pro rok 2021. Pokácení lípy se neschvaluje.
Usnesení č. 122 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín rozhoduje o restaurování
sochy v letošním roce.
Usnesení č. 123 bylo přijato.
Tříkrálová sbírka – Měčín vybráno 19.354.97 Kč.
Vzato na vědomí.

Výpis usnesení
z 9. jednání zastupitelstva Města Měčín,
konaného dne 8. 6. 2020
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje upřesněný
program jednání, zapisovatele, návrhovou komisi
a ověřovatele zápisu zastupitelstva města Měčín
dne 8. 6. 2020.
Usnesení č. 124 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2020 a 3/2020 schválené radou města.
Zastupitelstvo města Měčín bez připomínek schvaluje Rozbor hospodaření 1–4/2020.
Usnesení č. 125 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města Měčín za rok
2019.
Zastupitelstvo
města
Měčín
projednalo
a bez výhrad schvaluje účetní závěrku města Měčín za rok 2019.
Usnesení č. 126 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín projednalo a schvaluje
Závěrečný účet města Měčín za rok 2019.
Usnesení č. 127 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín bez výhrad bere
na vědomí radou schválenou účetní závěrku p. o.
ZŠ MŠ Měčín za rok 2019.

Zastupitelstvo města Měčín rozhoduje o odprodeji pozemků v k. ú. Petrovice u Měčína
p. č. 2136/32 o výměře 155 m2, p. č. 2136/37
o výměře 197 m2 a části pozemku
p. č. 2136/47, dle nového GP č. 331-64/2020
od Geonovotny s. r. o. p. č. 2136/89 o výměře
47 m2 a znaleckého posudku č. 41618-6/20
od p. Chmelíka, Švihov.
Usnesení č. 128 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín rozhoduje o odprodeji
části pozemku p. č. 2136/47 v k. ú. Petrovice
u Měčína, dle nového GP č. 331-64/2020 od Geonovotny s.r.o. p. č. 2136/90 a znaleckého posudku
č. 41618-6/20 od p. Chmelíka, Švihov.
Usnesení č. 129 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín odkládá rozhodnutí
o prodeji, nebo případné směně části pozemku
v k. ú. Petrovice u Měčína p. č. 2165/1, dle nového
GP p. č. 2165/16 a p. č. 2247 z důvodu snížení výměry p. pč. dle nového GP 2247, do příštího jednání zastupitelstva.
Usnesení č. 130 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín rozhoduje o odkoupení části pozemku v k. ú. Měčín p. č. 4021 o výměře
1553 m2 za cenu 230,- Kč/1m2 od Římskokatolické
farnosti Švihov. Město Měčín uhradí veškeré náklady spojené s koupí části pozemku.
Usnesení č. 131 bylo přijato.
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Sběr odpadu bude v jednotlivých obcích dle uvedeného rozpisu a to dne 27. června 2020:

Zastupitelstvo města Měčín bere informace starosty
k plnění plánovaných akcí na rok 2020 na vědomí.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje zařazení území
města do území působnosti Místní akční skupiny
Pošumaví, zapsaný spolek na programové období
2021-2027.
Usnesení č. 132 bylo přijato.
Zastupitelstvo města Měčín souhlasí se stavbou Nedaničky, KT, parc. č. 54/4 – NN dle předloženého
plánku a stavbou na sousedních pozemcích, dále souhlasí s předloženou Smlouvou o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Nedaničky, Kt, parc. č. 54/4 –NN č. IV-120016503/1/VB a pověřují starostu k podpisu smlouvy
a plánku.
Zastupitelstvo města Měčín projednalo zápis finančního výboru 2/2020, který byl vzat na vědomí.

9,00 – 9,25
9,35 – 9,55
10,00 – 10,25
10,30 – 10,55
11,00 – 11,25
11,30 – 11,55
12,00 – 12,25
12,30 – 12,55
14,00 –14,25
14,30 – 14,55

Měčín – DPS
Měčín – u hasičské zbrojnice
Bíluky
Petrovice
Osobovy
Radkovice
Nedanice
Nedaničky
Třebýcina
Hráz

Oznámení
Posekanou trávu je možno uložit v areálu ZD Měčín
– hnojiště. Upozorňujeme, že je možno uložit pouze
trávu (nepatří sem suť, kamení apod.), viz přiložený
plánek.

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 hasičské zbrojnice
Radkovice
u zastávky
Nedanice
u klubovny SDH
Bíluky
u hasičské zbrojnice
Nedaničky
u kapličky
Petrovice
u hospody
Třebýcina
u kapličky
Osobovy
u kapličky
Hráz
u hospody
Kontejnery budou umístěny do obcí od 19. června
do 21. června 2020.
Přistavené kontejnery mohou využít především občané,
kteří mají zaplacenou pravidelnou známku na svoz komunálního odpadu.

hnojiště

MěÚ Měčín

Základní škola
Zprávy ze školy
Vzhledem ke složité situaci, která nastala v březnu,
kdy měly vyjít Měčínské noviny, jste neměli možnost
(pokud nenavštěvujete naše webové stránky), dozvědět se o dění v naší škole. Proto bychom se s vámi
rádi podělili o informace za celé pololetí.
Stalo se dobrým zvykem, že žáci naší základní školy
pomáhají při realizaci Tříkrálové sbírky v našem regionu. Letos byli koledníky Barbora Birošová, Anežka Kůsová, Petr Hladík, Lukáš Krýzl, Karel Kumšta
a Jaroslav Kumšta. Poděkování patří ale také jejich
doprovodu, bez kterého by totiž koledování nešlo
zrealizovat. Poděkování patří slečně Šárce Šindelářové, Petře Česáková a paní Ivetě Česákové. Určitě
všechny zajímá částka, která se vykoledovala –
19 109 Kč + 10 euro (včetně dobrovolného vstupného
na Tříkrálovém koncertu). 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 5. ledna

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
 akumulační baterie
 odpad nátěrových hmot
Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte prosím na příjezd sběrných vozů.
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na slavnostním koncertě v kostele sv. Mikuláše
v Měčíně.
Ve středu 22. ledna jsme měli možnost zhlédnout – výchovně vzdělávací program Listování s hercem panem
Lukášem Hejlíkem a jeho kolegy. Toto vystoupení
pro žáky školy zajistila paní Petra Braunová, které tímto
velmi děkujeme. Program se, jak ze strany žáků tak
zejména ze strany pedagogů, setkal s velkým ohlasem.
Žáci měli možnost poutavou formou prožít s hrdiny
knihy „Ztraceni v čase“ jejich příběh.
Ve čtvrtek 23. ledna žáci 2. a 3. ročníku v literární dílně
s paní Petrou Braunovou tvořili knihu, seznámili se
se všemi činnostmi a povoláními, která se podílejí
na vzniku knihy a vyzkoušeli si je. Obdobný program
bychom chtěli v příštím školním roce realizovat
i se žáky 2. stupně.
Po vítězství v kraji se družstvo florbalistek z 8. a 9. ročníku ve složení Viktoriya Alechko, Adéla Bendová,
Tereza Duchková, Karolína Němečková, Johana Regnerová, Natálie Šindelářová, Adéla Šosová, Kateřina Velkoborská a Štěpánka Zástěrová 24. ledna zúčastnilo
kvalifikace o republikové finále ve florbalu ZŠ kategorie
IV. ZŠ – dívky. Děvčata se utkala s týmy z jižních
a středních Čech a skončila na 3. místě, což je
po předchozích úspěších pro naše děvčata určitým zklamáním. Přesto i postup z krajského kola do kvalifikace
o republiku je úspěchem a děvčatům, jejich trenérovi,
panu učiteli Radku Mašátovi a paní učitelce Evě Toušové, která se přípravě děvčat také věnuje a na turnaje je
doprovází, patří naše gratulace a poděkování za vzornou
reprezentaci školy i celé obce.
V týž den se žáci 5. až 9. ročníku vypravili
do klatovského divadla na muzikál Mrazík, který nastudovali žáci, pedagogové a blízcí spolupracovníci ZUŠ
Josefa Kličky v Klatovech. Jednalo se již o třetí muzikál
ZUŠ, který naši žáci navštívili a i tentokrát přijeli velmi
spokojeni, někteří se rozhodli muzikál navštívit ještě
jednou.
Čtvrtek 30. ledna 2020 byl v naší škole plný událostí.
První a druhou vyučovací hodinu byl pro žáky 2. stupně
připraven pořad pana Libora Marka, který je v naší škole
se svými pořady o historii častým hostem. Tentokrát
přivezl pořad o Lucemburcích a jejich době. V téže době
probíhaly na 1. stupni ukázkové hodiny pro veřejnost.
Třetí vyučovací hodinu proběhl tradičně žákovský koncert, na němž 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
a na samý závěr i bubny. Od 4. hodiny začala sportovní
část dne – proběhl již 9. ročník Lednové laťky, školní
přebor žáků ve skoku vysokém. Soutěží se ve dvou kategoriích – mladší a starší žáci. Mezi mladšími dívkami
obsadila 1. místo Vendula Svobodová, 2. místo Nela
Kubíková a 3. místo Natálie Havelková, všechno žákyně
7. ročníku. Mezi staršími dívkami patřilo 1. místo Tereze

Duchkové, 2. místo Viktorce Alechko, obě jsou
z 8. ročníku, na 3. místě skončila Kateřina Velkoborská z 9. ročníku. Mezi mladšími chlapci obsadil
1. místo František Šlais ze 7. ročníku a další dvě místa patřila šesťákům, 2. místo Petru Petrželkovi
a 3. místo Jakubu Hřebcovi, mezi staršími žáky si
nejlépe vedl David Sopr z 8. ročníku, na 2. místě
skončil Jan Muknšnábl, 3. byl Marek Šimek, oba
z 9. ročníku. V odpoledních hodinách se konal Den
otevřených dveří v základní škole, během něhož si
návštěvníci mohli prohlédnout učebny, které byly
zřízeny v rámci realizace projektu IROP „Zřízení
a modernizace odborných učeben v ZŠ Měčín“. Bylo
možné navštívit přírodovědnou učebnu, v níž žáci
7. ročníku pracovali s měřícím systémem PASCO,
multimediální učebnu, v níž osmáci pracovali
s jazykovou laboratoří. V suterénu školy v keramické
dílně žáci 9. ročníku pracovali se samotvrdnoucí keramickou hlínou a žáci 4. a 5. ročníku v technické
dílně předvedli, jak pracují v rámci kroužku s ručním
elektrickým mikro nářadím.
V týdnu od 3. do 7. února se žáci 7. ročníku s paní
učitelkou Toušovou a Zámečníkovou zúčastnili lyžařského výcviku v lyžařském areálu na Špičáku. A jejich dojmy?
„Na lyžařském výcviku se nám líbilo. Byla velká
legrace při výuce lyžování, když jsme padali nebo
když někdo odjel do lesa houbařit. Asi největší
zážitek pro nás byla prasklá voda u kluků v pokoji. Na to jen tak nezapomeneme. Večerní tajné
„slejzání“ na pokoji bylo také fajn. Na to, jak se
některým žákům na lyžařském výcviku ze začátku
nelíbilo, tak to byl ten nejlepší lyžák. Lyžařský
výcvik nám dal to, že když se chce, tak to jde. :-)“
I v uplynulém období pokračovala realizace aktivit
v rámci projektu Šablony II. Ve školní družině si žáci
s paní Polomisovou připravili polevu na vánoční perníčky a krásně si je nazdobili, s paní Vítovcovou se
učili háčkovat, šít z filcu, vyzkoušeli si i práci
s polystyrenem a různé výtvarné techniky, s paní
Koudelkovou si vyzkoušeli různé techniky ergoterapie.
V mateřské škole si děti s paní Koláčkovou zhotovily
výrobky z korálků a různých druhů papíru, paní
Böhmová je seznámila se spoustou hudebních nástrojů, na které si i zahrály, pan Čejka, člen výboru mysliveckého sdružení Měčín, přiblížil dětem mysliveckou mluvou správné pojmenování zvířat (zvěře)
v našem regionu, přiblížil dětem téma myslivosti jako
celku.
Zápis do 1. ročníku a mateřské školy
Od 1. do 14. dubna probíhal zápis do 1. ročníku základní školy. K zápisu přišlo celkem 19 dětí z našeho
spádového obvodu. Do 1. ročníku nastoupí v září
15 nebo 16 dětí, záleží na tom, kolika dětem bude
doporučen odklad školní docházky. Od počtu přijatých dětí do 1. ročníku z našeho spádového obvodu se
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odvíjí i možný počet přijatých dětí do mateřské školy,
kam probíhal zápis pro školní rok 2020/2021
od 4. do 15. května. K předškolnímu vzdělávání se přihlásilo 11 dětí a všechny byly přijaty.
V průběhu února se prudce zvýšila nemocnost dětí
v mateřské škole i žáků v základní škole. I v souvislosti
se zhoršující se situací v Evropě v souvislosti s výskytem koronaviru jsme na doporučení Krajské hygienické
stanice přerušili provoz a děti a žáci měli „chřipkové
prázdniny“. Doporučení KHS bylo, aby rodiče nechali
děti řádně každé chřipkové onemocnění doléčit a zamezili jejich kontaktu se zdravými dětmi. Od 27. února
do 8. března byla škola uzavřená, potom se děti na dva
dny vrátily a od 11. března byla nařízením Ministerstva
zdravotnictví ČR zakázána osobní přítomnost žáků
ve školách. Provoz v mateřské škole ještě pokračoval,
ale od 16. března pro nízký počet dětí, byla po dohodě
se zřizovatelem uzavřena i mateřská škola.
Pro nás všechny (děti, žáky, zaměstnance školy i rodiče)
byla tato situace něco zcela nového, něco, co jsme dosud
nezažili. Nikdo nevěděl, na jak dlouho budou školy uzavřeny. Žákům byly zadány úkoly na první 3 dny a společně s pedagogy jsme hledali způsob výuky a předávání
informací, který by se rychle naučili pedagogové i žáci.
Způsob jsme našli, ale jsme si vědomi toho, že nevyhovuje a ani nemůže vyhovovat všem. Online výuka je
náročná na technické vybavení rodin i pedagogů, podmínkou je i kvalitní připojení k internetu. Další problém
nastává, pokud je v rodinách více dětí, a je potřebný
větší počet zařízení, která jsou pro online výuku nezbytná. Protože podle zákona se základní vzdělávání uskutečňuje v denní formě vzdělávání (žák od pondělí
do pátku dochází osobně do školy), nebylo české školství, ani rodiny na tuto situaci připraveny. Distanční
vzdělávání, kterému se právě probíhající vzdělávání
nejvíce podobá, je podle zákona přípustné až pro střední
a vyšší odborné vzdělávání.
Pedagogové se snažili dětem vytvořit takovou nabídku
vzdělávacích aktivit, aby mohly být naplňovány cíle
základního vzdělávání – aby si žáci osvojili potřebné
strategie učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, být
ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, poznávat své
schopnosti a reálné možnosti. Ne všichni žáci tuto nabídku bezezbytku využívali. Nemuselo to ale být nutně
proto, že by nechtěli, mohli mít ztížené technické podmínky, rodinné zázemí, menší podporu rodičů z důvodu
jejich pracovního vytížení a jistě bychom našli další
okolnosti. Pedagogové nemohou znát přesné podmínky
jednotlivých rodin, stejně jako ony nemohou znát podmínky pedagogů. I pro ně je tento způsob vzdělávání
mnohem náročnější, jak na dovednosti, tak na čas –
při výuce ve třídě se mohou žáci na nejasné věci okamžitě zeptat, učitel vidí jejich reakce, může ovlivňovat
a kontrolovat jejich soustředění a pozornost. To vše teď
chybí – přímý kontakt žáka s pedagogem. Jistě bychom
toho mohli napsat ještě hodně o komplikacích, jaké tento

způsob vzdělávání přináší, pojďme si ale raději vzít to
pozitivní – rodiče strávili se svými dětmi mnohem
více aktivně využitého času, který v dnešní hektické
době mnohdy chybí, naučili jsme se být ohleduplnější, tolerantnější a vnímavější k problémům
druhých. Přála bych si, aby to nám všem vydrželo
co nejdéle.
Poděkování
Můj velký dík patří všem pedagogům, kteří od počátku celé situace přistoupili velice zodpovědně k řešení
současného způsobu vzdělávání, mnohdy na úkor
vlastní rodiny. Velký dík ale zaslouží především rodiče, kteří byli nuceni „vrátit se do školních lavic“,
oprášit již někdy zapomenuté vědomosti a museli se
naučit nové dovednosti – ze dne na den být „učitelem“. Někdy chtěli radu oni od nás, pedagogů, jindy
jsme jejich radu využili my, taková by měla být spolupráce rodiny a školy.
S koncem školního roku bych ale chtěla poděkovat
i všem pedagogům mateřské školy, všem provozním
zaměstnancům a těm, kteří nám pomáhají při zastupování našich pracovníků v době jejich nepřítomnosti. Ti všichni svojí prací s dětmi a pro děti přispívají
k vytváření příjemné atmosféry ve škole, svým odpovědným a svědomitým přístupem přispívají k plynulému chodu školy, vytvářejí dětem příznivé podmínky a zajišťují kvalitní vzdělávání. Velké poděkování
patří i těm, kteří se ve svém volném čase věnují práci
s dětmi v zájmových kroužcích – panu trenérovi Svojanovskému (basketbal), panu učiteli Častovi (florbal,
ruční práce s mikronářadím) a panu učiteli Mašátovi
(dívčí florbal). Všem zaměstnancům přeji příjemné
prožití zasloužené dovolené a žákům a dětem krásné
slunečné letní prázdniny.
Poděkovat bych chtěla i zřizovateli, Městu Měčín,
který poskytuje nemalé finanční prostředky nejen
na provoz školy, ale i na rekonstrukce a vybavení.
Během uzavření škol proběhla výměna starého osvětlení na chodbách, v šatnách a školní družině, opravena byla podlaha v učebně č. 23 a byla položena nová
podlahová krytina, opravou prošla i fasáda školy.
ředitelka školy

Kroužky v základní škole
Je 23. prosince, první den prázdnin, na které se
všechny děti tak těší. Přesto stojím před půl devátou
u vchodu do školy, odemykám a jdeme s žáky
do školní dílny. Někteří přišli ještě dodělat dárky
pro maminky, jiní jen proto, že mají možnost jít
na kroužek práce s mikrofrézkami, který vedu
na místní škole prvním rokem. Některé žáky doprovázejí i rodiče, což mě velice těší. Pozorují své ratolesti při práci a já je po chvíli využívám k tomu, aby
mi pomohli při přípravě klokočí, do kterého ochotně
vrtají i oni mikrofrézkami s milimetrovými vrtáčky
otvory, aby děti měly materiál připravený na jejich
další práci. Po hodině práce se většině ani nechce
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domů a nejraději by tvořili další a další výrobky. Musím
je ale zklamat, protože vedu ještě i kroužek florbalu.
Bylo by nespravedlivé, aby jeden můj kroužek o prázdninách byl a druhý ne. Proto se se všemi musím rozloučit, přeji hezké prázdniny a spoustu dárků
pod stromečkem.

vůbec těžké. Přál bych si, aby takový elán a nadšení
dětem vydrželo i nadále, protože i v příštím školním
roce bude „naše“ škola v Měčíně oba tyto kroužky
opět nabízet. Je radost sledovat děti při práci s nářadím, které vyžaduje opravdu trpělivost a i dost zručnosti. Pracují s tím, co běžně používají zubní laboranti při tvorbě zubních protéz nebo zlatníci při výrobě
šperků. A musím dodat, že zručnost většiny dětí je
opravdu obdivuhodná.
A jak jsou na tom se zručností rodiče, to si budou
moci vyzkoušet též. Před velikonocemi totiž chystám
možnost vyzkoušet si vybrousit velikonoční kraslice.
Termín této chystané aktivity je již daný na středu
8. dubna od 14:30 hodin v dílnách školy.
Tento příspěvek byl napsán pro březnové číslo Měčínských novin. Díky mimořádné situaci, která nastala, však noviny nevyšly a nemohlo se uskutečnit ani
velikonoční setkání s rodiči. Věřím, že se ale setkáme.
Mgr. Vlastimil Časta

Různé zprávy
Češtinářské okénko
„Koronavirus“
Jak správně zacházet se slovem koronavirus?
Používají se různé varianty skloňování: koronavirusu
i koronaviru.
Z hlediska skloňování by se s termínem koronavirus
mělo zacházet stejně jako se samotným podstatným
jménem virus, klíčové je totiž jeho zakončení. Slovo
virus lze skloňovat dvěma způsoby:
1. Odtržením koncového –us a přidáváním pádových
koncovek k základu slova (viru, virem, viry apod.,
odtud i koronaviru, koronavirem),
2. Mechanickým připojováním pádových koncovek
k celému základnímu tvaru (virusu, virusem, virusy
apod., odtud i koronavirusu, koronavirusem).
První způsob vychází z toho, že koronavirus patří
mezi slova původem latinská, u nichž se toto skloňování běžně používá (srov. rytmus, cyklus, mýtus).
Zároveň jej však lze řadit i do skupiny slov, u kterých
se prosadilo také (či výhradně) skloňování mechanické, tedy bez odtrhávání koncovek (srov. korpus, turnus, globus, cirkus).
Z hlediska frekvence dnes jednoznačně převažuje
první způsob (virus bez viru), v odborných textech
se tvary virusu či virusy neobjevují vůbec. Kodifikované jsou však stále oba způsoby.
Dodejme ještě, že vedle podoby virus uvádějí slovníky i podobu vir, u které tvar virusu nepřipadá
v úvahu. Ta se však v souvislosti s koronavirem užívá méně často.
Převzato z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český
Akademie věd České republiky
(http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/zajimavedotazy)

Před tělocvičnou již netrpělivě čekají další děti, které
se těší na svůj kroužek. Po rozcvičení rozděluji žáky
do družstev a hrajeme celou hodinu. Po skončení je většina hráčů jako kdyby vyšli z bazénu. Ani dnes nebylo
důležité, kdo vyhrál, kdo dal nejvíce gólů. Jde především
o to, že si děti mohly zahrát svůj oblíbený sport. Někteří
mě přemlouvají, aby si mohli ještě zahrát. Ale na informacích pro rodiče měli všichni čas, kdy končíme. Nedá
se nic dělat, musíme se rozloučit. I těmto dětem přeji
hezké prázdniny a hodně dárků a předávám je před tělocvičnou rodičům a prarodičům, kteří již čekají.

Pro mě byl největším dárkem a zároveň potěšením pohled na spokojené děti. Když vidím, jak je oba kroužky
baví a rády na ně chodí, je to opravdu ta nejlepší odměna, jakou může učitel od svých žáků dostat. S takovým
zájmem se na naší škole v Klatovech nesetkávám, což
mě samozřejmě mrzí. Ale z dlouholeté praxe se stále
více potvrzuje pravidlo, že prostě děti z města si možností mimoškolních aktivit zdaleka neváží tolik, jako ty
naše tady, v Měčíně. A i proto nebylo moje rozhodování,
zda nabídnout tyto aktivity o vánočních prázdninách,
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Kultura

Jenom v Klatovech a okolí chodilo 192 tříkrálových
skupinek. Mezi tyto se zařadily i tři skupinky
v Měčíně, které vyrazily již v sobotu 4. 1. 2020
do ulic Měčína. Vykoledovaly 15 155 korun a 10 eur.
V neděli proběhl v místním kostele sv. Mikuláše Tříkrálový koncert, který měl velký úspěch a velkou
účast, a kde se ještě vybralo 3954 korun.
Tato sbírka, ale i ostatní charitativní sbírky a akce
jsou příležitostí pomoci ostatním, utužování vztahů
mezi lidmi a sdílení starostí a radostí ostatních. Děkujeme všem, kteří v nevlídném zimním počasí strávili
sobotu v měčínských ulicích a všem, kteří před nimi
nezavřeli dveře, vlídně je přijali a obdarovali. Velký
dík patří i všem účinkujícím na nedělním Tříkrálovém koncertu. Děkujeme!

Dětský maškarní karneval

Kulturní komise
Vážení a milí příznivci kultury v Měčíně,
mrzí nás, že se musíme bez této stránky našeho života
obejít, ale COVID 19 je silnější než my všichni. Poslední úspěšně realizovanou akcí byl dětský maškarní
karneval, kterého se účastnil menší počet dětí než
obvykle z důvodu chřipek. Situace se bohužel nezlepšila a chřipkové období vystřídala období bezpečnostních opatření proti koronaviru. Ze všech plánovaných akcí bohužel sešlo a oželet musíme i tradiční
Den Měčínska, na který jsme pro vás plánovali dokonce dvě divadelní představení – představení dětského divadelního souboru pod vedením paní Petry
Braunové a představení Ochotnického spolku Kbel.
Život se pomalu vrací do starých kolejí a zmírňují se
opatření. Snad se sejdeme v létě za příznivého počasí
na venkovní scéně KSC, například na slíbené inscenaci kbelských ochotníků.
Akce budou naplánované podle aktuálního vývoje
situace a včas vás informujeme. Sledujte proto vývěsní místa. Zachovejte nám přízeň.

Poděkování – Tříkrálová sbírka
Jubilejní 20. ročník charitativní Tříkrálové sbírky proběhl v naší republice ve dnech 1. – 14. ledna.
V západočeském kraji vyrazilo do měst a obcí okolo
4000 koledníků, kteří do zapečetěných pokladniček vybrali skoro šest milionů korun. Peníze budou rozděleny
na různé projekty, mezi něž patří pomoc seniorům, handicapovaným dětem i dospělým a jiným potřebným.

Pevné zdraví všem přeje Kulturní komise!
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Fotografie ze slavnostní schůze Základní organizace Českého svazu včelařů Měčín k 100. výročí
založení spolku.

Spolky

Okénko zahrádkáře

SDH Bíluky

V našem malém „OKÉNKU ZAHRÁDKÁŘE“
chceme poděkovat za Vaši účast na akcích pořádaných ZO Měčín v uplynulém roce. V roce 2020 byla
s ohledem na nouzový stav zrušena v měsíci březnu
výroční členská schůze. ČZS ZO Měčín uspořádá tuto
schůzi na podzim, o konání budou všichni včas informováni
Český zahrádkářský svaz ZO Měčín (výbor)

Pisatelé jednotlivých článků odpovídají
za jejich obsah a údaje v nich uvedené.
Měčínské noviny 1 + 2/2020 Vychází 4x ročně. Vydává Městský úřad v Měčíně. Řídí redakční rada
ve složení: Mgr. Jana Vladařová, Roman Tykal,
Iveta Česáková, Jiří Zahálka
Odpovědný redaktor: Mgr. Jana Vladařová.
Adresa redakce: Městský úřad Měčín, Farní 43,
340 12 Měčín, tel./fax 376 395 132,
e-mail: mecinske.noviny@seznam.cz.
Povoleno Ministerstvem kultury pod číslem
MK ČR E 17253. Toto číslo vyšlo v červnu 2020.
Tisk: MěÚ Měčín. Náklad 450 výtisků.

Tradičně, jako již více než 10 let, uspořádal Sbor dobrovolných hasičů pro milovníky zabijačkových pochoutek
"valentýnské" vepřové hody. Během dopoledne si návštěvníci pochutnávali na ovaru, polévce, jitrnicích,
jelitech a tlačence. Po celou dobu byla zajištěna nabídka
nápojů nejen pro zahřátí. I přes to, že nedaleko probíhaly
další vepřové hody, těšili jsme se hojné účasti. V naší
tradici budeme určitě pokračovat i v dalších letech.
Vladimíra Fialová, jednatel SDH Bíluky
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