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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
i přes velmi nepříznivé deštivé a chladné počasí
pokračují naplánované práce dle plánu. V Petrovicích
byla provedena na klubovně hasičů výměna oken a dveří,
byla položena nová střešní krytina a proveden nový nátěr
fasády. V Radkovicích je před dokončením výstavba
klubovny hasičů. Chybí položit dlažby a provést
venkovní úpravy. Před dokončením je taktéž
rekonstrukce požární zbrojnice v Měčíně. Do pořádku se
snažíme dát i ohradní zeď kostela a přiléhající kapličku.
Celková hodnota těchto prací je takřka 4,4 mil. Kč,
počítáme, že dotace budou činit necelé 2 mil. Kč.
Myslím si, že velmi dobře je námi podporována i činnost
spolků, kterým ročně přispíváme částkou bezmála
200.000,- Kč na kulturně společenskou a sportovní
činnost. I přes tyto skutečnosti někteří občané tvrdí, že
neděláme nic …..!!
foto: Z. Zástěra
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Zastupitelstvo obce muselo na svém řádném jednání
projednat dva velmi závažné problémy. Za prvé to byla
koupě místního pohostinství od pana Šimánka. Bohužel
nedošlo k dohodě, neboť pan Šimánek požaduje
doplacení blíže nespecifikované částky, a to i
v budoucnu, v případě jiného než stávajícího využití, což
je pro město nepřijatelné. Přitom náš záměr byl všem
známý. Chtěli jsme obnovit provoz pohostinství a
vybudovat nový vjezd do Měčína směrem od Nedanic.
Druhým závažným bodem bylo projednání výstavby
větrných elektráren na Radkovicku. Zde nebylo přijato
žádné závazné stanovisko, problémem se bude
zastupitelstvo zabývat i na dalších jednáních. Jednou
z možných variant je i vyhlášení referenda, které by se
mohlo konat v rámci voleb v příštím roce.
Dovolte mi, abych závěrem poděkoval těm občanům,
kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, a svou
prací šetří městu nemalé finanční prostředky, které pak
můžeme využít jinde. Dále mi dovolte, abych Vás
pozval na DEN MĚČÍNSKA, který se koná 8. června
2013. Dětem přeji krásné prázdniny a Vám všem pěknou
dovolenou.
Váš starosta
Stanislav Skala

V sobotu 23. března se v Měčíně konal Velikonoční
jarmark, na kterém bylo možno zakoupit
velikonoční výrobky dětí, některé pak vystoupily se
svým programem, který připravily společně s paní
učitelkou Sedlákovou.
V pátek 5. dubna jsme ve škole přivítali první
hlasatelku Televizních novin, paní Kamilu
Moučkovou. Besedu zprostředkovala společně
s paní Petrou Braunovou paní učitelka Toušová. Na
besedu se přijeli podívat i žáci 9.A Masarykovy
základní školy z Klatov. Paní Kamilu Moučkovou
doprovázela spisovatelka Petra Braunová.
Paní Moučková nám vyprávěla o událostech v srpnu
1968. Popsala, jak i do budovy televize přišli
ozbrojení sovětští vojáci a přerušili vysílání. Líčila,
jak v době normalizace nemohla vyjet do zahraničí
a její děti nemohly studovat. Říkala nám, ať
nemáme strach projevit svůj názor a vážíme si
svobody. Paní Petra Braunová nám předčítala
úryvky z knihy, kterou společně s paní Moučkovou
napsaly.(žáci 8.ročníku) Na tuto poutavou besedu
navázali žáci 1. stupně další velice zajímavou akcí.
Naše škola se letos 5. dubna poprvé zapojila do
zajímavé akce – Noc s Andersenem – a šestadvacet
čtenářů tak rovnýma nohama skočilo již do 13.
ročníku. Akci ozdobily svojí účastí dvě slavné dámy,
televizní
hlasatelka
Kamila
Moučková
a
spisovatelka Petra Braunová. V pátek jsme se sešli
ve večerních hodinách vyzbrojeni spacáky,
laskominami všeho druhu a také lampiony před naší
školou. Každý z nás se moc těšil a zároveň byl
trochu napjatý z očekávání – CO SE BUDE
VLASTNĚ DÍT? Naše cesta vedla nejprve do školní
družiny, tam jsme vybudovali základní tábor, ze
kterého jsme pak uspořádali několik velmi
zajímavých výprav. První cesta vedla do naší školní
knihovny……. Jak asi vypadá knihovna večer, když
je tma a škola je prázdná? Možná v ní ožije spousta
pohádkových bytostí a také hrdinové zajímavých
knížek. Třeba potkáme kocourka Modroočka, Lisu,
Annu a Britu z Bullerbynu nebo Robinsona
Crusoa…. A tak jsme vešli do knihovny, byla tam
docela tma, jen malinká světélka osvětlovala
prostor knihovny. Hledali jsme kartičky s písmeny,
z kterých jsme pak měli složit nějaké slovo. A víte co
vyšlo? H.Ch. Andersen – slavný dánský spisovatel.
Přečetli jsme si jednu z jeho pohádek – Sedmikrásu.
Byla moc hezká, ale tak trochu smutná. Druhý
výstup, který jsme podnikli, byl lampionový průvod
naší obcí a vypuštění lampionů štěstí. To bylo moc
zábavné. Vypustili jsme celkem čtyři lampiony a
doufáme, že dolétly hodně daleko, až do nebe k
slavnému pohádkáři. Také jsme luštili křížovku,

Městský úřad
Mohlo by Vás zajímat
ze 14. jednání zastupitelstva Města Měčín, konaného
dne 29.4.2013
Zastupitelstvo Města Měčín mění usnesení minulého
zastupitelstva č. 217 a rozhoduje o ukončení jednání o
odkoupení budovy pohostinství u Šimánků čp. 27
v Měčíně a pozemku p.č. 65 v k.ú. Měčín z důvodu
nesouhlasu majitele pozemku p.č. 65 k odprodeji.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozpočtové
opatření č. 3/2013.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí návrh na
uzavírku úseku silnice II/117 pro vozidla nad 3,5 t a
souhlasí s odesláním sdělení navrženého právníkem
JUDr. Balounem s tím, že Město Měčín nemá odborné
možnosti, aby mohlo posoudit do jaké míry je žádost o
uzavření provozu důvodná. O uzavírce a případné
objížďce bude rozhodovat Městský úřad Klatovy a
Město Měčín bude takovéto pravomocné rozhodnutí
samozřejmě respektovat.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje o odložení
rozhodnutí o výstavbě 7 větrných elektráren do
příštího jednání zastupitelstva. Jednou z možností je
vyhlášení referenda.
Zastupitelstvo města povoluje ZŠ a MŠ Měčín čerpání
finančních prostředků z fondu reprodukce majetku ve
výši 205.300,- Kč na nátěr fasády zadní části budovy,
okapů a plechové střechy a opravu přístřešku a stříšky
na zadní části budovy základní školy.
Zastupitelstvo
města
souhlasí
s odprodejem
vyřazených dětských židlí z mateřské školy a jejich
odprodej za cenu 40,- Kč /ks.
Zastupitelstvo města souhlasí, aby i nadále funkci
přísedícího u klatovského soudu vykonávala paní
Duchková Hana, bytem Měčín Za Rybníkem čp. 165.
Zastupitelstvo města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej pozemku p.č. 2401/3 v k.ú. Měčín, výměra
475 m2, manželům ing. Ivu Pekovi a Mgr. Katarině
Pekové 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
18.3.2013 – 25.4.2013.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje odprodej
stavebního pozemku p.č. 18/2 v k.ú. Petrovice.
Zastupitelstvo města rozhoduje, že žadatelé o
pronájem rybníka Pod Horou p. Baštař, pan Vlasák a
ČRS
Plánice
budou
vyzváni
k předložení
podnikatelského záměru. Na příštím jednání
zastupitelstva bude rozhodnuto o pronájmu.
MěÚ Měčín

Základní škola
Škola
Poslední čtvrtletí školního roku bývá obvykle velice
hektické. Nejinak tomu bylo i letos.
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V pondělí 6. května se konalo školní kolo dopravní
soutěže, kterého se zúčastnili žáci od 4. do 8.
ročníku. Dopravní soutěž zorganizovali pro svoje
mladší spolužáky žáci 8. ročníku. Poté se v úterý 14.
května konalo v Klatovech okresní kolo. Cílem této
soutěže je seznámit děti s pravidly silničního
provozu a se způsobem chování na silnici, a to nejen
jako cyklista, ale i jako chodec. Naši školu
reprezentovala dvě družstva, v mladší kategorii to
bylo družstvo ve složení: Hynek Šimek, Filip
Muknšnábl, Marie Vizingrová a Šárka Dvořáčková,
ve starší kategorii pak Jan Šimek, Richard Vizinger,
Františka Šimková a Lucie Klonfarová. Zbývá ještě
dodat umístění, mladší žáci obsadili mezi dvanácti
družstvy skvělé 2. místo a starší pak krásné 5. místo.
Na soutěž žáky připravoval a doprovázel pan učitel
Zahálka.
15. a 22. května se okresního kola matematické
soutěže Pythagoriáda účastnili z 5. ročníku Antonín
Novák a Daniel Hajšman a z 6. a 7. ročníku Vítek
Dvořáček a Jan Šimek. Páťáci nám udělali velkou
radost – mezi 96 soutěžícími obsadil Dan Hajšman
42. – 42. místo a Antonín Novák skončil na skvělém
8. – 14. místě. Umístění našich žáků v kategorii 6. a
7. ročníků zatím neznáme.
Ve čtvrtek 16. května se v klatovském kulturním
domě Družba konalo okresní kolo soutěže Mladý
zahrádkář, kterého se zúčastnil Tomáš Sopr ze 6.
třídy. Ten obsadil skvělé 3. místo a prokázal, že i
v nejmladší generaci vyrůstají zdatní zahrádkáři.
16. května se ve škole uskutečnila besídka ke Dni
matek, na níž vedle pěveckého sboru pod vedením
paní učitelky Chloupkové a pomoci pana učitele
Mašáta vystupovali i žáci 1. stupně, s nimiž řadu
krátkých vystoupení nacvičovali třídní učitelé ve
spolupráci s asistentkami pedagogů a vychovatelkou
školní družiny. Součástí besídky byl také prodej
kvítku měsíčku lékařského. Zakoupením kytičky se
přispělo do celorepublikové sbírkové akce Liga
proti rakovině. Letošní rok byl zaměřen na
onemocnění tlustého střeva a konečníku. U nás ve
škole se prodalo celkem 109 kytiček a vybrala se
částka 2381 Kč. Děkujeme všem, kteří se do této
sbírky zapojili a přispěli tak pro dobrou věc.
Konec května je vždy ve znamení příprav na
Mezinárodní den dětí. I letos jsme v rámci oslav
MDD realizovali výukové průřezové téma Evropa a
svět nás zajímá a tématem byli Keltové. Krátké
prezentace o této kultuře pobývající i na našem
území připravili žáci 8. ročníku s paní učitelkou
Rábovou a ostatní žáci se s nimi seznámili na
nástěnce školy. Získané znalosti žáci uplatní ve
společné sportovní části, kterou připravují také žáci

ve které nám vyšla zajímavá tajenka – Helena
Zmatlíková. Povídali jsme si o této úžasné ilustrátorce
a prohlíželi si knížky, do kterých kreslila obrázky, a
zahráli si pohádkové pexeso. Představte si, že jsme
také dostali vzkaz od ducha H.CH.A. (to byla paní
knihovnice V. Bůžková). Popřál nám krásnou noc a
vyzval nás, ať napíšeme o této noci zajímavé povídání
a odneseme jej do knihovny. A pak to přišlo! V našem
základním táboře jsme si připravili improvizované
pelíšky, vlezli jsme si do nich, zhasli všechna světla a
začalo se číst jen za svitu malé baterky. Ke čtení jsme
si vybrali Pipi Dlouhou punčochu od A. Lindgrenové.
Bylo to nesmírně zábavné, občas jsme se tak chechtali,
až jsme se za břicho popadali. Číst jsme vydrželi téměř
do samé půlnoci. Někteří z nás usnuli už při čtení,
někteří se ještě pěknou chvíli převalovali. Ráno po
snídani a po krátké hře jsme se sesedli do kruhu a
povídali si společně o všem, co jsme během kouzelné
noci zažili. Všem se to moc líbilo, a tak už je teď jisté,
že příští rok jdeme do toho zas.
Mgr. Michaela Šustáčková

Žáci třetí třídy navštívili v pátek 12. dubna Městskou
knihovnu v Měčíně. Nebyla to jen ,,pouhá návštěva“,
ale šlo o netradiční vyučování čtení. Tentokrát děti pod
vedením paní knihovnice Věry Bůžkové pracovaly s
časopisy. Paní knihovnice dětem ukázala časopis
Čtyřlístek, časopis ABC a Mateřídoušku. Děti si
časopisy nejen prohlížely, ale také vyhledávaly různé
články a informace. Dokonce došlo i na skládání
básní! Z časopisu Mateřídouška děti samostatně
připravovaly články o zajímavých zvířatech a pak je
společně prezentovaly před ostatními. Práce v
knihovně se dětem líbila a určitě přispěla ke zlepšení
čtenářství. V knihovně panovala velmi přátelská
atmosféra a my, žáci třetí třídy, děkujeme paní
knihovnici za ochotu a milé přijetí a také za dárek v
podobě tří časopisů, které paní Bůžková dětem
věnovala.
Mgr. Michaela Šustáčková

Uskutečnila se i řada sportovních soutěží, jichž se
účastnilo několik našich družstev. Ve čtvrtek 2. května
se konal v Klatovech fotbalový turnaj McDonaldCup,
na kterém naši školu reprezentovalo družstvo složené
ze žáků 5. třídy. O týden později vyrazili do Klatov na
stejný turnaj i žáci 1. až 3. ročníku. 14. května se
vydali sportovat starší chlapci, a to na atletický
čtyřboj. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení:
Adam Vokáč, Michal Žižka, Filip Přibáň, Ondřej Jareš
a Patrik Knap. Ve středu navázala na toto sportovní
klání i starší děvčata. Školu reprezentovalo družstvo ve
složení: Adéla Jakubčíková, Andrea Hájková, Klára
Štampachová, Lucie Klonfarová a Františka Šimková,
vybojovali celkové 7. místo. Na všechny tyto sportovní
akce žáky připravoval pan učitel Mašát.
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zaměstnancům. Všichni pracovníci 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. Děkuji jim i za jejich
velkou pomoc a podporu při řízení školy, bez níž by
tato práce byla mnohem náročnější.
Poděkovat bych chtěla i zřizovateli, Městu Měčín,
který poskytuje nemalé finanční prostředky nejen na
provoz školy, ale i na rekonstrukce a vybavení.

8. ročníku společně se všemi pedagogy. Uvidíme, kdy
nám počasí dovolí tuto sportovní část uskutečnit.
Velice důležitá je i dopravní výchova. 12. června se
žáci 4. a 5. ročníku s panem učitelem Mašátem a paní
asistentkou Vladařovou vypraví na dopravní hřiště do
Klatov, kde budou prokazovat, jak dokáží teoretické
poznatky naplnit v praxi, než se dostanou do
skutečného silničního provozu.
Již druhým rokem se žáci 5. a 9. ročníků povinně
účastní celoplošné generální zkoušky projektu NIQES
(Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací
soustavy v České republice). Protože letos nemáme 9.
ročník, účastnili se jej u nás jen žáci 5. ročníku.
Testovány byly jejich znalosti v českém a anglickém
jazyce a v matematice. Výsledky budou známy po
skončení testování, které probíhá až do konce 1. týdne
v červnu.
Projekt EU peníze školám
Pokračuje realizace projektu EU Peníze školám, tzv.
ŠABLONY. Jedná se o projekt, jímž jsme navázali na
projekt ukončený v červnu loňského roku. Do konce
školního roku vznikne 16 sad výukových materiálů,
což obnáší 384 různých prezentací pro český jazyk,
anglický jazyk, prvouku, matematiku, fyziku, zeměpis
a ruský jazyk. Vytvořené materiály jsou ihned
ověřovány ve výuce a budou využívány i
v následujících letech. Práce s interaktivní technikou,
která byla v rámci tohoto projektu pořízena, je tak
každodenní součástí výuky a pro naše žáky je zcela
samozřejmou pomůckou. V rámci projektu se všichni
učitelé účastnili i řady vzdělávacích akcí, některé
z nich se uskuteční ještě v 1. pololetí příštího školního
roku. Do konce prosince by tak měla být realizace
projektu ukončena.
Prázdniny ve škole
Na letošní léto je ve škole naplánovaná oprava fasády
zadní stěny budovy základní školy, oprava přístřešku u
školních šaten a zadního vchodu do školy. Protože se
nejedná o tak časově náročnou akci jaké byly
v minulých letech, vychutnají si letos žáci závěr
školního roku až do samého konce června (jistě
k jejich velké radosti) – školní rok bude ukončen
v pátek 28. června. Kromě opravy fasády budou
v základní škole, mateřské škole i školní jídelně
vybíleny některé prostory.

ředitelka školy

Školní družina
24. dubna nás žáky ŠD čekal poslední turistický
výlet na zříceninu hradu Skála, která se nachází
blízko vesnice Zálesí – Radkovice u Přeštic. Zdejší
hrad byl založen kolem roku 1315. Zde na tomto
hradu byla poprvé použita velká puška „bombarda“.
Použitá děla a žulové koule byly nalezeny u zadní
brány. Nyní se nachází v Přešticích u muzea. Výlet
se nám velice vydařil a získali jsme i mnoho nových
informací. Nakonec nám přálo i počasí.
V měsíci květnu jsme se zaměřili na rozvíjení citové
stránky osobnosti a posilování citových vazeb
v rodině, na úctu ke stáří. Připravili jsme linecká
srdíčka pro maminky a babičky, papírové květiny,
secvičili jsme krátké vystoupení na besídku ke Dni
matek. Ještě nás čeká v červnu výlet do Přeštic na
výstavu „Krajinou našich pověstí.“ Všichni se
těšíme.
ŠD

Mateřská škola
Během letošního jara nás sluníčko příliš neohřálo,
ale my jsme si ve školičce i přesto užívali.
Každý den spoustu her, vyprávění, písničky, ale
také…
….za vydělané korunky z velikonočního jarmarku
jsme se podívali na pásmo krátkých českých
pohádek v kině v Klatovech,
… několikrát za námi přijelo divadlo až do Měčína,
… za divadlem jsme jeli i do Klatov,
….v Plzni v ZOO na nás čekali dinosauři a
předvedla se spousta zvířátek,
…oslavíme Den dětí – a pak už přijde opravdové
teplíčko, pohrajeme si na písku, zdoláme všechny
průlezky a přiblíží se prázdniny.
Ještě před prázdninami se rozloučíme besídkou
s našimi kamarády, kterým v září nastanou
povinnosti v 1. třídě.Na místo nich se uvítáme se 14
dětmi, které se bezesporu v září stanou našimi
kamarády.Do té doby – krásné, teplé a pohodové
léto všem.

kolektiv pedagogů základní školy

Poděkování
Během školního roku nám pomoc a spolupráci

poskytovali i někteří rodiče a spoluobčané. Většinou to
byly práce, které pro nás udělali zdarma a ušetřili nám
finanční prostředky, které jsme mohli využít na nákup
pro nás tolik potřebného vybavení. Všem bych za tuto
pomoc chtěla poděkovat.
Mé velké poděkování patří i všem pedagogům
základní a mateřské školy, ale také všem provozním

MŠ
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autobusem je 450 Kč. (vstupenky jsou již
připravené v kanceláři MÚ). Autobus bude odjíždět
od budovy MěÚ, čas bude upřesněn v hlášení
místního rozhlasu.

Kultura

Kulturní komise a Sokol Měčín pořádají

Paní Petra Braunová sděluje všem dětem a jejich
rodičům, kteří se přihlásili na focení leporela
Polámal se mraveneček, že focení bude probíhat
od 10. června až do 30. června.

Den Měčínska

Případní zájemci, kteří ještě nejsou zaregistrováni a
měli by o tuto akci zájem, mohou se přihlásit na
adrese petrabraunova@ seznam.cz

sobota 8. června 2013
Program:
9:00 h
finálový turnaj okresu Klatovy
mladších přípravek ve fotbale
fotbalové hřiště
14:00 h pasování mladých čtenářů
před budovou MěÚ
16:00 h mažoretky
fotbalové hřiště
17:00 h mistrovské utkání Měčín –
Žákavá
fotbalové hřiště
20:00 h šerm divadlo Clatonia
fotbalové hřiště
20:30 h hudební skupina Haxna
fotbalové hřiště
21:30 h hudební skupina Selfish Son
fotbalové hřiště
22:30 h šerm divadlo Clatonia
fotbalové hřiště
23:00 h hudební skupina Brenda 5
fotbalové hřiště

Velmi zajímavou akci na nadcházející léto
připravuje paní spisovatelka Petra Braunová.
17. srpna se v Měčíně uskuteční první letní festival
pod názvem Léto ještě neskončilo…
Vystoupí na něm dětský folklórní pěvecký sbor
Nivnička a paní Jitka Smutná. Festival proběhne
na náměstíčku před Školou Josefa Kožíška.
Bližší informace budou podány na plakátech a
internetových stránkách během letních prázdnin.
Věříme, že si z pestré nabídky vyberete a prožijete
hezké chvíle.
Přejeme všem krásné a slunečné léto!
KK

Poděkování
Kulturní komise města Měčín uspořádala 22.3.2013
tradiční Velikonoční jarmark. V rámci této akce
byly prodávány výrobky, do jejichž přípravy byly
zapojeny i děti z místní školy. Výtěžek z tohoto
prodeje byl věnován našemu OS.
Děkujeme za tento finanční dar a vážíme si
podpory, která nám takovou akcí byla vyjádřena.

Pojďte s námi za kulturou…

Občanské sdružení - "Podej nám ruku"

Na měsíc červen kulturní komise pro Vás připravila
dvě velmi zajímavé akce.

Spolky

SDH Bíluky
Dne 18.5.2013 od 13:00 hodin jsme uspořádali
okrskovou soutěž, které se zúčastnilo 6 družstev, a
to SDH Bíluky, SDH Měčín, SDH Nedanice, SDH
Petrovice, SDH Třebýcina a SDH Radkovice. Ač to
tak od rána nevypadalo, nakonec nám počasí přálo.
Pro děti jsou opět přichystány pouťové atrakce, které Pro soutěžící byl sice terén kluzký, ale aspoň hřálo
budou tentokrát na parkovišti.
sluníčko. Soutěž zahájil starosta okrsku Jiří Kasl a
popřál soutěžícím hodně zdaru. Poté družstva začala
V sobotu 15. června pořádá kulturní komise zájezd na soutěžit nejprve na překážkové dráze, pak v
představení Barmanky do Divadla Radka požárním útoku.
Brzobohatého. Cena vstupenky včetně dopravy
V sobotu 8. června proběhne již 6. ročník Dne
Měčínska. Pro širokou veřejnost je připravený bohatý
a rozmanitý program. Tentokráte přizvala kulturní
komise ke spolupráci TJ SOKOL.
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Dne 13. dubna 2013 se uskutečnila v Petrovicích u
Měčína ve 14 hod. na zahradě odborná a praktická
ukázka stříhání a řezu stromů a keřů především
ovocných. Lektorem byl zkušený odborný instruktor
ČZS p. Miloslav Pilz. Počasí se kupodivu trošičku
umoudřilo, a tak se akce pořádaná ZO ČZS Měčín
vydařila za hojné podpory členů, ale i občanů.
Věříme, že v budoucnu se opět zúčastníte akcí
pořádaných zahrádkáři.

výsledky:
Umístění

Družstvo

Útok

Štafeta

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SDH Petrovice
SDH Měčín
SDH Nedanice
SDH Bíluky
SDH Radkovice
SDH Třebýcina

24,39
32
47,41
39,54
62
71

65,5
65
67
78
76
88

Trestné
body
0
0
0
15
15
0

Soutěž zakončil opět starosta okrsku Jiří Kasl
předáním diplomů soutěžícím.
Chtěl bych vás pozvat 29. června na tradiční pouťovou
soutěž s PS 8 u klubovny SDH Bíluky na hřišti. Po ní
bude následovat pouťová taneční zábava. K tanci a
poslechu hraje skupina Relax.
Vladimír Fiala, starosta SDH Bíluky

Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Měčín
Dne 16. května 2013 se v Klatovech konalo okresní
kolo soutěže Mladý zahrádkář. Školu a zahrádkáře
Měčínska reprezentoval již po několikáté Tomáš
SOPR. Jeho umístění na 3. místě v kategorii mladších
žáků je úspěšné, a proto děkujeme Tomášovi a celé
rodině, která mu vytváří zázemí a má pro jeho zálibu
pochopení.
Další ohlédnutí za činností zahrádkářů v r. 2013.
Setkali jsme se na odborné přednášce, neboť má každý
u svého domku či chalupy alespoň jeden nebo několik
stromů a keřů, které využívá pro okrasu anebo pro
pěstování ovoce za účelem uspokojení své potřeby či
potřeby své rodiny.
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Výbor ZO ČZS Měčín

Virtuální Univerzita třetího věku pro seniory v
Měčíně
Čím dál více seniorů se dožívá důchodového věku v
dobré duševní a fyzické kondici. Pro udržení je
důležitý aktivní přístup k životu a další zapojení
těchto občanů do společenského dění.
Jednou z možností činorodého přístupu ke stáří je
další vzdělávání v tzv. Univerzitě třetího věku
(U3V).
Jak dlouho již Univerzita třetího věku funguje?
Na začátek je dobré vysvětlit pojem U3V. Nejedná
se o samostatnou instituci, jak by se mohlo podle
názvu na první pohled zdát, ale jde o vzdělávací
aktivitu s více jak dvacetiletou historií,
provozovanou na téměř všech českých univerzitách.
Pro dokreslení, uvádí se, že je celkově nabízeno
více jak čtyři sta různých vzdělávacích programů a
v celé České republice studuje asi 16.000 seniorů.
Znamená to tedy, že senioři, kteří se chtějí dále
vzdělávat, musí cestovat přímo do sídla vybrané
české univerzity, která výuku U3V provozuje?
Stav, kdy výuka, která je vázána pouze na
univerzitní místo, tedy především krajská města, a
pro seniory z menších měst a venkova je tak špatně
dostupná, již neplatí. S rozvojem komunikačních
technologií se naskytla příležitost zpřístupnit za
nižší poplatek seniorské vzdělávání co možná
nejširšímu okruhu zájemců. Hovoříme poté o tzv.
Vzdálené univerzitě třetího věku, tedy VU3V.

V Měčíně přišla od února 2013 s projektem Vzdálené
výuky univerzity třetího věku Provozně ekonomická
fakulta České zemědělské univerzity v Praze.
Jak je tedy výuka organizována a co je předmětem
studia ?
Výuka univerzity třetího věku, někdy též nazývána
virtuální nebo elektronická, zahrnuje skupinové
přednášky natočené vysokoškolskými lektory,
samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další
aktivity. Během šesti semestrů (tzn. tří let) mohou
zájemci volit v přednáškovém cyklu „Svět kolem nás“
z následujících 14 témat: Astronomie, Etika jako
východisko z krize společnosti, Kouzelná geometrie,
Lesnictví, Historie a současnost české myslivosti,
Pěstování a využití jedlých a léčivých hub, Vývoj a
současnost Evropské unie, Vývoj informačních
technologií, Čínská medicína v naší zahrádce,
Hudební nástroje, Dějiny oděvní kultury, Osobní
finance, Lidské zdraví a Život a dílo Michelangela
Buonarroti. Senioři nemají povinnost po přihlášení
studovat všechny semestry, ale mohou si z vypsaných
témat vybírat a je tedy na nich, co a s jakou intenzitou
chtějí studovat.
Jednotlivé, přibližně hodinové přednášky zhlédnou
posluchači společně 6x za semestr (cca každých 14
dní). Po každé přednášce může probíhat společná
diskuze v návaznosti na přednášené téma. Dále
účastníci vypracují samostatně nebo kolektivně
elektronický test k ověření pochopení výkladu.
Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím emailové komunikace v prostředí VU3V portálu zaslat
lektorovi - přednášejícímu, který do předem
stanoveného termínu zašle odpovědi.
Časový prostor do další přednášky může každý senior
buď samostatně nebo ve skupinkách opakovaně využít
k samostudiu vyslechnutého tématu. Pokud má
účastník problém s ovládáním počítače, možností
přístupu k němu nebo je pro něj vyhovující tištěná
podoba přednášky, lze tuto získat v podobě
připraveného tištěného materiálu.
Kde je možné se přihlásit či případně získat další
informace?
Výuka semestru, téma Astronomie, probíhala v
Měčíně, byla zahájena 28.02.2013 v 17.00 hod. v
prostorách Základní školy.
Další semestr bude zahájen na podzim 2013 (říjen).
Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na tel. číslech
Městského úřadu v Měčíně 376 395 108, na e-mailové
adrese univerzita.mecin@seznam.cz.
Bližší informace o studiu získáte na portálu www.esenior.cz.
VU3V ks Měčín
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Sport
Sokol Měčín
Sezona 2012/2013 se chýlí ke konci, a tak se
podívejme, jak si stojí naše mužstva ve svých
soutěžích. Muži A se v 1.B třídě pohybují v jarní
části soutěže v horních patrech tabulky a tři kola
před koncem jsou na 5. místě se ztrátou 3 bodů na
možnost barážového klání o postup do vyšší
soutěže. Muži B ve IV. třídě v posledních kolech
zaváhali, jsou na 4. místě a vzdaluje se jim
medailové umístění, na které jsme byli zvyklí
v posledních letech. Starší žáci jsou na 7. místě
v okresním přeboru a mladší žáci na místě třetím a
kráčí si opět pro medailové umístění.
Soutěže přípravek se neklasifikují, ale podle toho,co
můžeme vidět na hřišti, nemají se naši nejmenší za
co stydět.
Vzhledem k tomu, že se blíží doba podání přihlášek
do příštího soutěžního ročníku, bylo rozhodnuto
přihlásit muže A a B, starší žáky a starší přípravku.
Závěrem bychom chtěli pozvat všechny příznivce
do našeho areálu v sobotu 8.6., kdy se v rámci Dne
Měčínska uskuteční finálový turnaj okresu Klatovy
mladších přípravek a v odpoledních hodinách
mistrovské utkání Měčín A – Žákavá.
J. Touš

Inzerce
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra
hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý,
žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho
odchovu!!
Stáří slepiček 14-18 týdnů, cena 149 – 170 Kč / ks –
v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v sobotu 8. června 2013
Měčín – u farního úřadu – v 17 10 hod
Případné bližší informace tel.:728 605 840,
728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček – nová služba – výkup
králičích kožek – cena 15–22 Kč/ks
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