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Vážení přátelé,
dovolené a prázdniny pro děti utekly jako
voda, volna jste si jistě náležitě užili, a tudíž
nabrali nových sil do další práce. My jsme
se samozřejmě snažili nezahálet a
pokračovat
v dalších
pracích
dle
schváleného plánu. Dokončena byla
výstavba klubovny SDH Radkovice.
Hodnota provedených prací je 1,3 mil. Kč.
Pro měčínské hasiče byla dokončena
výstavba garáže pro novou TATRU CAS 20.
Zde bylo prostavěno zhruba 700 tis. Kč.
Nově jsme také omítli ohradní zeď a kapli u
kostela v Měčíně. Začátkem září byla
zahájena výstavba kulturně-společenského
centra v Měčíně, na které by měla navazovat
výstavba nového společenského sálu.
Náklady by neměly přesáhnout na každou
akci 3 mil. Kč. V době, kdy píšu tyto řádky,
byla
zahájena
oprava
komunikací
v Petrovicích, Radkovicích a Trní za zhruba
700 tis. Kč. Velkou odezvu vyvolala nabídka
firmy OSTWIND na výstavbu 2 – 7 tubusů
větrných elektráren. Vedení města se
podařilo dojednat návštěvu takové elektrárny
v Německu.
Budou vypraveny firmou
OSTWIND zřejmě 2 autobusy a to
v polovině října. Pevně věřím, že o tuto
exkurzi bude zájem a zúčastníte se jí
v maximálně
možném
počtu.
Bližší
informace naleznete v tisku.
S pozdravem
Váš starosta
Stanislav Skala

Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje odprodej části
pozemku p.č. 347/4 v k.ú. Radkovice ( dle nového GP
347/7 o výměře 609 m2).
Zastupitelstvo Města schvaluje podepsání smlouvy o
bezúplatném převodu nemovitosti p.p.KN č. 3100/23 o
výměře 600 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových.
Zastupitelstvo
Města
souhlasí
s přípravou
pro vybudování části chodníků a lávky v Petrovicích od
prodejny směrem před rod. dům manželů Petrových.
Zastupitelstvo Města souhlasí se záměrem výstavby
multifunkčního domu v Měčíně. V letošním roce bude
připravena projektová dokumentace a provedeny
přípravné práce, např. bourání a odbagrování, zákl.
deska.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí přehled o
činnosti knihoven za rok 2012 od Městské knihovny
Klatovy.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí Závěry
komunitně
projednaných
témat
ze
seminářů
zpracovaných
koordinátorem
panem
Romanem
Tykalem.
Zastupitelstvo Města bere na vědomí zápis č. 2/2013
z jednání finančního výboru ze dne 31.5.2013.
Zastupitelstvo Města bere na vědomí informace
zastupitele ing. Kůse k záměru větrných elektráren. Ing.
Kůs byl radou (usnesením č. 459) pověřen k přípravě
podkladů.
Usnesení
ze 16. jednání zastupitelstva Města Měčín, konaného
dne 9.9.2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Měčín
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozpočtové
opatření č. 8/2013.
Zastupitelstvo Města bere na vědomí a schvaluje
plnění rozpočtu leden – červenec 2013.
Zastupitelstvo Města bere na vědomí informace ing.
Kůse a zástupce firmy Ostwind k větrným elektrárnám.
Zastupitelstvo rozhoduje o projednání požadavků města
firmou Ostwind a na příštím jednání bude otázka
větrných elektráren znovu projednána.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej části pozemku p.č. 347/4 v k.ú. Radkovice –
dle nového GP p.č. 347/7 o výměře 609, firmě SP
Máchova develop Plzeň za cenu 30,- Kč za l m2, dále
úhradu dřevní hmoty a veškerých nákladů spojených
s odprodejem. Návrh na odprodej byl zveřejněn na
úřední desce Města Měčín ve dnech 25.6.2013 –
9.9.2013.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje o odložení
prodeje pozemků p.č. 602/1 v k.ú. Nedanice o výměře
207 m2 a pozemku p.č. 593 v k. ú. Nedanice o výměře
2265 m2 na další jednání zastupitelstva z důvodu
projednání s žadateli.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a schvaluje
usnesení rady města č. 482. Zastupitelstvo města trvá na
ceně 30,- Kč /1 m2 za pozemek stav. č. 18/2 v k.ú.
Petrovice pro paní Urbancovou, Praha.

Městský úřad
Usnesení
z 15. jednání zastupitelstva Města Měčín, konaného dne
17.6.2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Měčín
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo Závěrečný účet
Města Měčín a dává souhlas s celoročním hospodařením
s výhradou. Při přezkoumání hospodaření Krajským úřadem
v Plzni byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§
10 odst.3písm. b), pozemky, které byly uvedeny na výpisu
z KÚ nemovitostí ke dni 31.12.2012 v k.ú. Kamýk (p.č.462
– 465) a v k.ú. Třebýcina, kde vlast. právo města je u
uvedených parcel v podílu 1/813 (p.č. 343/5, 385/105,
950/9, 950/40, 659/49) a vlast. právo v podílu 3/29 u p.č.
959/3, nebyly oceněny a nebyly uvedeny v evidenci ani
v inventurních soupisech. Byly zjištěny závažné chyby a
nedostatky (§10 odst. 3 písm.c) zák. č. 420/2004 Sb. c4)
překročení působnosti – nebyla prováděna kontrola
hospodaření zřízených a založených právnických osob.
Všechny chyby a nedostatky byly napraveny. Kontrola
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Měčín byla provedena –
zpráva bude projednána na dnešním jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo Města schvaluje závěrečný účet Města
Měčín za rok 2012. Závěrečný účet města byl zveřejněn na
úřední desce města dne 16.5.2013 a sejmut dne 17.6.2013.
Zastupitelstvo Města bere na vědomí a schvaluje rozbor
hospodaření leden – duben 2013.
Zastupitelstvo Města schvaluje rozpočtové opatření č.
5/2013 a č. 6 a bere na vědomí rozpočtové opatření č.
4/2013 schválené radou dne 27.5.2013.
Zastupitelstvo Města projednalo a schvaluje Závěrečný
účet Svazku obcí Měčínsko za rok 2012 bez výhrad.
Zastupitelstvo rozhoduje o pronájmu rybníku Pod Horou
v Měčíně p.č. 2515/2 o výměře 2.663 m2 od 1.7.2013 panu
Václavu Baštařovi, Měčín čp. 123 za roční nájem 2.500,Kč na dobu 5 let.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a schvaluje
předložený rozbor hospodaření příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Měčín k 31.3.2013 – provozní příspěvek, doplňková
činnost – školní jídelna a tělocvična a přímou dotaci KÚ
Plzeňského kraje
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí předloženou
Zprávu o kontrole hospodaření ZŠ a MŠ Měčín za rok 2012
od firmy DaKan s.r.o. Plzeň doplněnou na jednání
přítomným ing. Davidem Vičarem. Na základě těchto
informací a usnesení č. 216 ze dne 11.3.2013 zastupitelstvo
ukončuje jednání o školní jídelně. Provoz kuchyně a jídelny
je v rámci možností, vaření dvou jídel není z ekonomického
hlediska výhodné. Zastupitelstvo nedoporučuje převod
vaření na jinou firmu.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej pozemku p.č. stav. 18/2 v k.ú. Petrovice, výměra
543 m2 paní Blance Urbanové, Praha 6, Milady Horákové
305/131 za cenu 30,– Kč za l m2 a úhradu veškerých
nákladů spojených s odprodejem. Návrh na odprodej byl
zveřejněn na úřední desce Města Měčín ve dnech 30.4.2013
– 17.6.2013.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje k prodeji pozemek
p.č. 602/1 a 593 v k.ú. Nedanice.
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Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje k prodeji část
pozemku p.č. 2201 v k.ú. Petrovice.
Zastupitelstvo Města schvaluje podepsání opravené
smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti p.p.KN č.
3100/23 o výměře 600 m2 od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových.
Zastupitelstvo Města rozhoduje, že pokud má firma
Rental Dealing zájem odkoupit pozemky v k.ú. Nedanice
musí podat novou žádost, která bude projednána, jako
každá jiná.
Zastupitelstvo Města rozhoduje o pronájmu nové budovy
„Sklad sportovního a hasičského nářadí Radkovice“ na stav.
p.č. 156 v k.ú. Radkovice Sboru dobrovolných hasičů
Radkovice od 1.10.2013 za cenu 500,- Kč za rok se
splatností do 31.3. příslušného roku. Nájemné za rok 2013
bude v poměrné částce tj. 125,- Kč zaplaceno při podpisu
smlouvy. Zastupitelé souhlasí s předloženou nájemní
smlouvou.
Zastupitelstvo Města Měčín zřizuje JPO V Třebýcina.
Zastupitelstvo Města projednalo a souhlasí s návrhem
komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Měčín.
Zastupitelstvo Města souhlasí se smlouvou č. 12123953 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
v rámci Operačního programu Životní prostředí – dotace
DPS Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín vydává změnu č. 1 ÚP
Měčín formou opatření obecné povahy:
I. projednalo
návrh změny č. 1 ÚP Měčín, zpracovaného Ing. arch.
Miroslavem Jirsou, D plus, projektová a inženýrská a.s.
II. zjišťuje, že
1) návrh změny č. 1 územního plánu je v souladu
s nadřazenou územně plánovací dokumentací – Zásady
územního rozvoje Plzeňského kraje. Z Politiky územního
rozvoje ČR nevyplývají pro území dotčené změnou zvláštní
požadavky.
2) návrh změny č. 1 územního plánu Měčín byl
vyhotoven podle pokynů schváleného zadání na základě
výsledků z jeho projednání, provedeného podle § 47 zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
/stavební zákon/. Od zpracování konceptu řešení bylo
upuštěno – v zadání změny ÚP nebylo požadováno
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Návrh
změny č. 1 ÚP Měčín byl v souladu s § 50 (společné
jednání) a § 52 (veřejné projednání) stavebního zákona
vystaven a projednán, v této lhůtě mohl každý uplatnit své
připomínky.
3) vystavení návrhu změny č. 1 územního plánu bylo
řádně oznámeno, v předepsané lhůtě nebyly převzaty žádné
připomínky, ani námitky vlastníků nemovitostí, jejichž
práva jsou navrženým řešením dotčena. V průběhu řízení o
územním plánu nebyly uplatněny ani připomínky orgánů
územního plánování sousedních územních obvodů.
III. vydává
v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o
územním plánu a stavebním řádu, za použití § 43 odst. 4 a §
55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně

plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ust. § 188 odst. 4
stavebního zákona změnu č. 1 Územního plánu Měčín
- Návrh změny č.1 územního plánu Měčín zpracovaný
v lednu 2013 je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Originály stanovisek dotčených orgánů, správců sítí a
ostatních připomínek jsou uloženy u OVÚP MěÚ
Klatovy.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí usnesení
rady 483, ve kterém rada města projednala žádost pana
Krumera o změnu ÚP, s doporučením projednání
s projektantem nejlépe firmou D-plus Plzeň, z důvodu
výše ceny změny, kterou si musí žadatel sám zaplatit.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a bere na
vědomí rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Měčín k 31.7.2013
včetně účetních sestav.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a bere na
vědomí výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2012/13.
Zastupitelstvo Města odkládá rozhodnutí o připojení
k projektu Energie pod kontrolou. Zástupci firmy budou
pozváni na příští jednání zastupitelstva k vysvětlení
všech podmínek.
Zastupitelstvo Města rozhoduje o poskytnutí příspěvku
na zajištění Charitní pečovatelské služby ve výši 5.000,–
Kč.
Zastupitelstvo Města schvaluje zaplacení členského
příspěvku do Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje za
rok 2013 ve výši 1.158,– Kč.
Zastupitelstvo Města schvaluje zpracování zkráceného
rozpočtového výhledu na dalších 5 let (2014-2018) od
pana Jaroslava Valtra za cenu 3.000,– Kč.
Zastupitelstvo Města souhlasí s převodem částky
z pojistné události vykradení buněk v Bílukách pro SDH
Bíluky. V případě, že pojistka nevyjde, bude projednáno
na dalším jednání společně se zabezpečením ostatních
obecních budov.
Zastupitelstvo rozhoduje o svícení veřejného osvětlení
celou noc.
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis finančního
výboru č. 3/2013.
Zastupitelstvo bere na vědomí nutnost opravy věžních
hodin na kostele v Měčíně. Zastupitelé navrhují opravu
zrealizovat v příštím roce a vyřešit vlastnictví hodin.
Zastupitelstvo bere na vědomí možné přihlášení
20 osob do objektu čp. 52 v Měčíně.
MěÚ Měčín

Základní škola
Po dvou skutečně letních měsících, které uběhly
jako voda, jsme se opět sešli ve škole. Oproti
předchozím letům, kdy během prázdnin probíhaly
ve škole velké rekonstrukce, byly letošní prázdniny
přece jen o něco klidnější. Probíhala oprava fasády
zadní stěny budovy základní školy a zrenovovány
byly i oba přístřešky u zadních vchodů. Celá
rekonstrukce byla provedena nákladem cca 235 000
Kč. Poděkování patří zřizovateli, Městu Měčín,
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které z fondu reprodukce majetku základní školy
uvolnilo potřebnou částku a také firmě pana Stanislava
Smoly, která tyto práce prováděla. Obíleny byly sokly
ve všech učebnách a na chodbách základní školy,
jedna stěna školní družiny poškozená zatékáním vody,
sokly v šatně, v mateřské škole byla vybílena výdejna,
ve školní kuchyni obíleny sokly ve vestibulu a dvě zdi
v jídelně. Opravena byla zídka u septiku. V tělocvičně
byly vyměněny vadné trubice zářivek, provedeny byly
i další drobné elektrikářské a instalatérské práce.
Elektrikářské práce zdarma provedla firma REM pana
Libora Vizingra a instalatérské práce pouze za úhradu
materiálu provedl pan Pavel Korčík. Všem těmto
pracovníkům patří naše poděkování, protože nám tím
šetří nemalé finanční prostředky.
Poděkovat bych chtěla i všem provozním a
pedagogickým pracovníkům, kteří se na úklidových
pracích a přípravě školy podíleli a popřát jim klidný
průběh následujícího školního roku.
Díky poctivé práci a svědomitému přístupu všech
zaměstnanců školy mohli 2. září usednout žáci do
svých lavic. Svůj velký den mělo 13 nových prvňáčků
– z Měčína Adéla Netrvalová, Tomáš Neuman, Anna
Skalová, Tomáš Smolík, Lucie Šustáčková a Julie
Vlasáková, ze Kbela Vendula Svobodová, z Nedaniček
Miroslav Stránský, z Bíluk Ondřej Cibulka a Jan
Samuel Nykles, z Makova Nela Kubíková, z Radkovic
Jan Mašek a z Předslavi František Šlais.
Třídní učitelé:
I. třída (1. a 5. ročník) – Mgr. Jitka Sedláková
II. třída (2. a 3. ročník) – Mgr. Radek Mašát
III. třída (4. ročník) – Mgr. Michaela Šustáčková
VI. třída (6. ročník) – Mgr. Jiří Zahálka
VII. třída (6. ročník) – p. Alena Cintulová
VIII. třída (7. ročník) – p. Marie Chloupková
IX. třída (8. ročník) – Mgr. Jana Rábová
Bez třídnictví je letos Mgr. Eva Toušová a
Mgr. Hana Zemanová. 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
speciálními vzdělávacími potřebami (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). 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.
Otevřeno je jedno oddělení školní družiny, kde
jako vychovatelka nadále působí p. Jaroslava
Kolihová, která ve škole zároveň vykonává práci
asistentky
pedagoga.
Dalšími
asistentkami
pedagoga jsou p. Alena Bauerová a p. Vlasta
Vladařová. Školníkem je p. Zdeněk Rašpl a
uklízečkou a správcovou tělocvičny p. Lenka
Netrvalová.
Vedoucí učitelkou mateřské školy je p. Jitka
Vizingerová, dalšími učitelkami jsou p. Alena
Havlíková a p. Petra Havlíčková, která zároveň
zastává práci uklízečky v MŠ.
Personální obsazení ve školní kuchyni se také
nezměnilo – vedoucí ŠJ je p. Martina Skuhravá,
hlavní kuchařkou p. Pavlína Prunerová, kuchařkou
p. Ilona Třísková a pomocnou kuchařkou p. Růžena
Houlíková.
Mgr. Václava Čejková, ŘŠ

V pátek 13. září začal plavecký kurz pro žáky
čtvrtého a pátého ročníku. Na tento den se děti
velice těšily. Pro některé to byla i vůbec první
návštěva plaveckého bazénu v Klatovech. To, že se
dětem plavání moc líbilo, poznáte jak z fotografií,
tak i z článku, který za všechny ,,plaváčky“ napsala
Caroline ze čtvrtého ročníku.
V pátek ráno jsme se vydali společně na cestu do
klatovského bazénu. Cesta nám rychle utíkala a
všichni jsme se už moc těšili. Po příjezdu jsme šli
do šaten, převlékli jsme se, osprchovali a nastoupili
jsme k bazénu. Zde už čekali plavčíci. Vyzkoušeli,
jak umíme plavat a podle toho nás rozdělili do
jednotlivých skupin. Skupiny byly celkem čtyři a
každá trénovala něco jiného. O přestávce mezi
plaváním jsme odpočívali a povídali si. Ke konci
kurzu jsme měli volnou zábavu a mohli jsme si ve
vodě zařádit. První lekce plavání se nám všem moc
líbila a všichni si přejeme, aby už byl pátek a my
opět jeli do bazénu.
C. A. Wiedemann, 4. ročník
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Dne 18. 9. se žáci druhého stupně vydali na
zajímavou exkurzi do jedné třídírny odpadu nedaleko
Plzně. Přivítal nás sympatický ředitel zdejšího
komplexu. Připomněli jsme si, co je odpad, jak s ním
zacházet a jak ho správně třídit. Zhlédli jsme film o
zpracování vytříděného odpadu a prohlédli si výrobky,
které recyklací vzniknou. Celý areál je střežen
kamerami a je složen ze samotné skládky a třídírny
odpadu. Práce na třídící lince není lehká, ale ani
nudná, stalo se zde i to, že zdejší pracovníci nalezli
mezi odpadem zbraň, ale také peněženku s penězi nebo
odhozené drahé předměty. Po hodinové přednášce a
malé svačince jsme si mohli prohlédnout třídírnu,
nejdéle jsme se zastavili u lisu, který stlačuje
vytříděný odpad do úhledných balíků. Provázel nás
mírný zápach, ale to je patřičná daň tohoto povolání.
Cestou ke skládce se rozpršelo, a tak jsme jen z dálky
viděli, jak je připraveno a zabezpečeno místo, kam se
ukládá komunální odpad. Celá exkurze, až na zkažené
počasí, se nám velice líbila.

Kultura
Pojďte s námi za kulturou…
S létem jsme se již rozloučili a loučení to bylo
docela veselé. Postarali se o něj měčínští hasiči,
kteří uspořádali pro děti a také pro dospělé loučení
s létem v pirátském stylu.
Pro nadcházející podzimní měsíce jsme pro vás
nachystali tyto zajímavé akce:
V úterý 22. října zavítá do Měčína známá
moderátorka Jolana Voldánová. Beseda se
uskuteční v odpoledních hodinách v obřadní síni
MÚ v Měčíně.

Ondřej Jareš a Filip Přibáň, 9. ročník

Protože se na Měčínsku uvažuje o stavbě větrných
elektráren, pozvala nás firma Ostwind na exkurzi.
Cestou do Krušných hor s námi pracovnice firmy
diskutovaly o způsobech výroby elektřiny, o výhodách
a nevýhodách větrných elektráren, seznámily nás
s výstavbou a činností větrné elektrárny. Na farmě nás
přivítal provozovatel 3 větrníků, pustil nás do jedné
větrné elektrárny, kde nám vysvětlil její fungování.
Některým z nás se nelíbil estetický vzhled a zasazení
do krajiny, jiným naopak. Velký vítr, který se hnal
přes Krušné hory, přehlušil hluk větrníků. Na zpáteční
cestě jsme vyplnili malý test. Byli jsme pochváleni za
odpovědi i za slušné chování a všichni jsme dostali
malé odměny.
Největším zážitkem byla návštěva McDonalda, kde
na nás čekalo občerstvení. Exkurze se vydařila a
pomohla mám vytvořit si názor na větrné elektrárny.

Jolana Voldánová, foto z knihy P. Braunové Tajemství rodu

Filip Přibáň, Ondřej Jareš, 9.ročník

Na středu 13. listopadu jsme připravili promítání
filmu a besedu s paní Janou Dvorskou a Milošem
Školní družina
Školní družina zahájila školní rok 2013/2014 se Kašparem. Tentokráte se společně vydáme na
30 žáky, jako každý rok je o školní družinu velký návštěvu dvou ostrovů Džerby a Madeiry. Začátek
zájem. Žáci se v měsíci září seznamují s organizačním je v 18 hodin v základní škole v Měčíně.
řádem školní družiny.
V sobotu 30. listopadu společně rozsvítíme
Na vycházkách poznávají její okolí a historii obce.
vánoční
stromeček.
Děti pečují o pořádek v družině i ve škole. Posilují
komunikační dovednosti – učíme se představit se,
O týden později, v sobotu 7. prosince, vás zveme
poznáváme se, hrajeme týmové hry, výtvarně
na čertovský jarmark, kde si budete moci zakoupit
ztvárňujeme kamaráda.
ŠD malé milé dekorační výrobky od dětí z mateřské
školky a od dětí ze základní školy.
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Adventní čas bychom také rádi zpříjemnili pěkným
vánočním koncertem a pevně věříme, že jej budeme
moci uskutečnit v kostele sv. Mikuláše v Měčíně 21.
12. 2013. Všechny kulturní akce budou zveřejněny na
internetových stránkách, na plakátech a budou také
vyhlášeny místním rozhlasem.
Přejeme vám krásné kulturní zážitky.

Další informace o projektu, o veřejných setkáních
a pracovních skupinách jsou k dispozici na
internetových stránkách www.klatovy.cz (odkaz:
městský úřad, komunitní plánování) a také je
poskytne koordinátorka projektu p. Šárka Fremrová,
tel.: 777 793 729,
e-mail: sarka.fremrova@cpkp.cz.
Za realizační tým projektu
Šárka Fremrová, koordinátorka projektu

Rádi bychom také pro širokou veřejnost
uspořádali zájezd na divadelní představení
do některého z divadel v Praze.
KK

Spolky

Projekt

SDH Měčín
SDH Měčín pořádal dne 21.9.2013 od 14°° hodin
v areálu hasičské zbrojnice při příležitosti ukončení
léta zábavné soutěžní odpoledne pro děti i rodiče.
Celá akce probíhala v pirátském duchu a
vyvrcholila hledáním pirátského pokladu, který si
nakonec děti rozdělily.

Vážení občané,
od letošního května do června 2014 probíhá na
Klatovsku projekt, který se zabývá mapováním potřeb
sociálních služeb v tomto regionu. Sociální služby jsou
služby určené lidem v tíživých životních situacích,
jsou využívány napříč věkovými kategoriemi a
málokdo z nás tyto služby během života nevyužije.
Jedná se o služby jako je např. poradenství, doprovod
k lékaři, celodenní péče v domácnosti, donáška oběda,
pobytové služby typu domov pro seniory a mnoho
dalších pomáhajících služeb.
Projekt komunitního plánování sociálních služeb na
Klatovsku, který realizuje Centrum pro komunitní
práci západní Čechy ve spolupráci s městem Klatovy z
prostředků
Evropského
sociálního
fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, navazuje na
obdobný projekt z let 2006-2008. Klade si za cíl dále
rozvíjet sociální služby tak, aby odpovídaly potřebám
místních občanů a místním možnostem. Tento cíl lze
nejlépe uskutečnit s pomocí znalosti názorů a potřeb
odborné i široké veřejnosti a v neposlední řadě také
možnostmi místních samospráv a organizací. Za tímto
účelem se provádí mapování poskytovaných sociální
služeb a sociální situace ve městech a obcích
Klatovska.
V říjnu letošního roku budou pořádána veřejná
setkání a poté tvořeny pracovní skupiny, které budou
diskutovat o chybějících službách a plánovat rozvoj
sociálních služeb do budoucích let.
Pokud je Vám téma sociálních služeb blízké,
nabízíme Vám možnost vyjádřit svůj názor, podělit se
o své zkušenosti a podílet se tak na budoucí podobě
sociálních služeb ve Vašem okolí, a to účastí na
veřejných setkáních a zapojením se do pracovních
skupin.

foto: SDH Měčín
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Počítačový kurz
Občanské sdružení Jihočeský institut celoživotního
učení zve seniory v důchodovém věku k účasti na
počítačovém kurzu v rámci projektu „Senioři
komunikují“ realizovaného Nadačním fondem
manželů Livie a Václava Klausových.

Nebojte se počítače!
BEZPLATNÝ PC KURZ PRO SENIORY
22. 10. – 25. 10. MĚČÍN

Chcete se naučit napsat na počítači dopis nebo si
třeba vyhledat autobusové spojení? Je to mnohem
snazší, než by se mohlo na první pohled zdát!
VÝUKA PROBĚHNE PŘÍMO V MĚČÍNĚ
V TERMÍNU OD 22. DO 25. ŘÍJNA, každý den 4
hodiny dopoledne (orientačně 9:00 – 13:00) volným
tempem s dostatečnými přestávkami.
Kurz učí trpěliví lektoři s mnohaletými zkušenostmi
v oblasti vzdělávání dospělých. Výuka je orientovaná
čistě prakticky, její náročnost se průběžně
přizpůsobuje potřebám i možnostem účastníků –
seniory tedy rozhodně nečekají např. dlouhé a nudné
přednášky o nepodstatných rozdílech mezi výrobci
počítačů, ale výklad úplných základů jako zapnutí a
vypnutí počítače, práce s myší, psaní a vytisknutí
jednoduchého textu, psaní e-mailu a vyhledávání
informací na internetu.
Na začátku kurzu obdržíte studijní materiály
zdarma.
POZOR! Kapacita kurzu je omezena na 10
účastníků!
PŘIHLÁŠKY: Přihlásit se můžete na MěÚ v
Měčíně (telefon: 376 395 132) nebo u Mgr.
Adamcové na 605 862 604.

Sport
Sokol Měčín
Vážení sportovní příznivci, občané
Fotbalový ročník 2012-2013 je již minulostí a krátce
Vás seznámíme s jeho zakončením. Po dobrých
výkonech na podzim 2012 se obě naše mužstva držela

na postupových místech. Jarní část uvedeného
ročníku již nebyla tak úspěšná a obě mužstva mužů
skončila v prostřední části konečné tabulky. Žáci se
v konečném hodnocení umístili na 7. místě. Mladší
přípravka obsadila stupně vítězů. Okresním
fotbalovým svazem bylo velmi kladně hodnoceno
uspořádání finálového turnaje mladších přípravek.
Do nového soutěžního ročníku 2013-14 bylo do
I.B třídy přihlášeno mužstvo "A", ve IV. třídě bude
startovat mužstvo "B".
Žáci i mladší přípravka budou startovat v okresním
přeboru.
U mužstva "B" ukončil činnost p. Štorc a novým
trenérem se stal p. Touš, vedoucím družstva
p. Koliha. Mužstvo "A" nadále povede trenér
p. Skala. Žákům se nadále budou věnovat
p. Žižka, Sládek a Tureček. Obětavost pana
Turečka
je
hodnocena
výborem
velmi
kladně.Protože se zvyšuje počet mladých fotbalistů,
nemůže je vést pouze jedna osoba. K mužstvu
přípravky je nutné sehnat dalšího obětavého tatínka.
Výbor se touto cestou obrací na všechny rodiče
s žádostí o pomoc p. Turečkovi s vedením
přípravky.
Vážení návštěvníci našeho sportovního areálu,
jistě jste si všimli několika zněm, které zde byly
provedeny. Došlo k výměně laviček na tribuně,
hráči dostali nové střídačky, opraveny byly
venkovní toalety a výměny se dočkalo i zařízení v
hospůdce. Jelikož bylo na tuto činnost vynaloženo
mnoho finanční prostředků a pracovního úsilí, je
třeba si všeho vybudovaného vážit.
Výbor TJ Vám děkuje za podporu všech našich
mužstev v domácích zápasech i na hřištích soupeřů.
Těšíme se na Vaši podporu i v novém soutěžním
ročníku. Rozpis všech utkání je k dispozici v
hospůdce na hřišti.
Za výbor TJ Sokol Měčín Evžen Veselý, předseda

Inzerce
3D projekty zahrad a parků – realizace, zemní a
stavební práce, bytové doplňky na míru: žaluzie,
shrnovací dveře, vrata, rolety, vestavěné skříně,
plastová okna.
Telefon: 603 309 702 nebo
www.ferdinand.wbs.cz.
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