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Slovo starosty
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Vážení a milí čtenáři Měčínských novin,
dovolte mi, abych vám na tomto místě
poskytl informace o aktuálním dění v našem
regionu. Snad se letošní zima – nezima chýlí
ke konci, za chvíli začne opravdové jaro a
hned bude jistě všechno veselejší. A co je
tedy nového? Dokončili jsme snad již novou
žádost o dotaci na ČOV Měčín, pevně
doufám, že byrokratický moloch bude již
nasycen a konečně bude naše žádost kladně
vyřízena. Dále doufám, že samotná stavba
nebude trvat tak dlouho jako vyřízení naší
žádosti o samotnou dotaci. V polovině března
začne stavba lávky pro pěší v Petrovicích,
poté bude následovat úprava prostranství
před hřbitovem v Měčíně, kde bude položen
nový asfaltový koberec. Do poloviny roku
budou opraveny všechny výmoly a výtluky
na obecních komunikacích. Dokončena také
bude stavba venkovní divadelní scény,
slavnostní otevření chystáme na Den
Měčínska v červnu. Dále bych vás chtěl
informovat o tom, že naše řady posílili tři
noví pracovníci z pracovního úřadu. Na jeden
rok bude jejich hlavním teritoriem obecní les
a práce v něm. Veškerou možnou péči
budeme věnovat údržbě obecního majetku a
veřejné zeleně v našem regionu. V lednu a
v únoru proběhly valné hromady organizací a
spolků, jejich práci je možné hodnotit
veskrze kladně a já všem za jejich
dobrovolnou práci velmi děkuji. Pevně
věřím, že velmi dobrá spolupráce bude
pokračovat i nadále.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem
popřál veselé Velikonoce a bohatou
pomlázku.
Na další spolupráci se těší Váš starosta
Stanislav Skala

je součástí nemovitosti čp. 60 Petrovice a není
jinak přístupný. Navíc kupující užívá pozemek
již několik let v dobré víře, že se jedná o její
pozemek.
Zastupitelstvo
schvaluje
cenu
2
30, Kč/m a úhradu veškerých nákladů spojených
s prodejem.
Návrh na odprodej byl zveřejněn na úřední desce
Města Měčín ve dnech 16. 12. 2015 – 5. 2. 2016.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje směnu
pozemků dle GP č. 137-1683/2016 ve vlastnictví
města Měčín a pana Černého, Havlíčkova 50,
Švihov.
Zastupitelstvo Města Měčín odkládá rozhodnutí
o prodeji pozemku p. č. 681, 680/1, 679/1 a stav.
p. č. 71v k. ú. Třebýcina, místní část Hráz.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje odprodej
pozemku p. č. 3703 v k. ú. Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje odprodej
pozemku p. č. 3778 k. ú. Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín odkládá rozhodnutí
o prodeji pozemku p. č. 3821 v k. ú. Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
žádost o opravu cesty na p. č. 1063 a 1064/1 v k.
ú. Nedanice od firmy Rental Dealing.
Zastupitelstvo souhlasí s rozhodnutím rady, že
z důvodu předpokládané výstavby ČOV a
nového vjezdu do Měčína nebude mít město fin.
prostředky na tuto opravu, ale výhledově pokud
bude dost fin. prostředků, je možné se k tomuto
požadavku vrátit.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
zprávu o stavu bezpečnostní situace a veřejného
pořádku na teritoriu OOP Švihov.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
informaci o zrušení nabídky na převod kostela
v Měčíně od Plzeňského biskupství.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
vyřízení žádosti firmy Greenwatch.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Města Měčín za rok 2015, kde nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo
Města
Měčín
rozhoduje
o vyřazení nedokončených investic dle přílohy.
Zastupitelstvo Města Měčín pověřuje ing.
Danielu Kozovou a ing. Radka Tymla ke
kontrole hospodaření příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Měčín – p. o. za rok 2015.
Zastupitelstvo Město Měčín bere na vědomí
zápis finančního výboru č. 1/2016 z 2. 3. 2016.

Městský úřad
Usnesení
Z 9. jednání zastupitelstva Města Měčín,
konaného dne 7. 3. 2016
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
rozpočtové změny č. 2/2016 schválené radou města
dne 2. 3. 2016 – výdaje zvýšeny o 153.300,- Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozbor
hospodaření za rok 2015 bez výhrad.
Zastupitelstvo
Města
Měčín
schvaluje
inventarizační zprávu za rok 2015 bez výhrad.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje výkup
pozemků pod ČOV a novou komunikaci.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje podanou
žádost na výstavbu ČOV – dotace MZE.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje účetní
závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Měčín –
p. o. bez výhrad.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozdělení
kladného hospodářského výsledku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Měčín – p. o. za rok 2015 ve
výši 235.799,94 Kč takto: 50,04 % prostředku do
fondu odměn, tj. částku 118.000,- Kč a 49,96 %
prostředků, tj. 117799,94 Kč do fondu rezerv.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje podání
žádosti o dotaci na dopravní automobil pro SDH
Měčín.
Zastupitelstvo rozhoduje, že zásady prodeje
pozemků zpracované JUDr. Balounem budou
projednány a zpracovány po všech připomínkách
v radě města a poté předloženy k projednání a
schválení v zastupitelstvu.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej pozemku p. č. 1399/14, o výměře 1067
m2 a p. č. 1328/2 o výměře 2010 m2 v k. ú.
Radkovice, obec Osobovy panu Václavu Horovi,
Osobovy čp. 2 za cenu 30,- Kč a úhradu veškerých
nákladů spojených s odprodejem.
Návrh na odprodej byl zveřejněn na úřední desce
Města Měčín ve dnech 16. 12. 2015 – 5. 2. 2016.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej pozemku p. č. 2153/9 v k. ú. Petrovice o
výměře 256 m2 panu Milanovi Krausovi, Petrovice
16 za cenu 30,- Kč a úhradu veškerých nákladů
spojených s odprodejem.
Návrh na odprodej byl zveřejněn na úřední desce
Města Měčín ve dnech 16. 12. 2015 – 5. 2. 2016.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej pozemku p. č. 2183/6 v k. ú. Petrovice
paní Tumpachové Marii, Soběsuky čp. 74. Pozemek
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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
Nedanice
u klubovny SDH
Bíluky
u hasičské zbrojnice
Nedaničky
u kapličky
Petrovice
u hospody
Třebýcina
u kapličky
Osobovy
u kapličky
Hráz
u hospody

Základní škola
Zprávy ze školy
26. ledna se uskutečnil zápis dětí do 1. ročníku
na školní rok 2016/2017. K zápisu se dostavilo
20 dětí, z nichž 19 bylo přijato k povinné školní
docházce (PŠD). Zákonný zástupce jednoho
dítěte požádal o odklad PŠD. Podle současné
legislativy musí být žádost o odklad doložena
doporučujícím
posouzením
příslušného
školského poradenského zařízení a odborného
lékaře, nebo klinického psychologa. Na základě
těchto vyjádření bylo rozhodnuto o odkladu PŠD.

28. ledna se uskutečnil již 5. ročník školní
soutěže ve skoku vysokém Lednová laťka, která
je určena pro žáky 2. stupně. Podobně jako loni
mezi sebou soutěžili žáci 2. stupně ve čtyřech
kategoriích.
I letos bylo klání napínavé a žáci se
Kontejnery budou umístěny do obcí:
navzájem pobízeli k lepším výkonům. Viděli
od 8. dubna do 10. dubna 2016.
jsme i nový školní rekord – Petr Pressl z 9.
Přistavené kontejnery mohou využít především ročníku svým skokem přes laťku ve výšce 150
občané, kteří mají zaplacenou pravidelnou cm o pět centimetrů překonal dva roky starý
výkon Michala Žižky.
známku na svoz komunálního odpadu.
Tomuto sportovnímu klání předcházel žákovský
Svoz odpadu
koncert, který má u nás již dlouholetou tradici.
Městský úřad v Měčíně ve spolupráci s firmou Vystoupila na něm řada žáků, kteří se učí hrát na
Západočeskými komunálními službami Plzeň hudební nástroj. Po skončení hudebního a
provede sběr odpadu v našem regionu a to:
sportovního
programu
bylo
vydáváno
- televize
vysvědčení.
- zářivky, výbojky
Výsledky Lednové laťky:
- lednice
kategorie 6. a 7. ročník - hoši
- odpadní oleje
1. místo - Mašek Václav - 130 cm
2. místo - Hajšman Jan - 115 cm
- pneumatiky
3. místo - Mašek Ondřej - 115 cm
- vyřazené léky
- ak. baterie
kategorie 6. a 7. ročník - dívky
- odpad nátěrových hmot
1. místo - Furová Veronika - 130 cm
2. místo - Dvořáčková Šárka - 125 cm
3. místo - Bendová Tereza - 115 cm

Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte
prosím na příjezd sběrných vozů.
Sběr odpadu bude v jednotlivých obcích dle
uvedeného rozpisu a to dne: 16. dubna 2016
Rozpis:
9,00 – 9,25
Měčín - DPS
9,35 – 9,55
Měčín – požární zbrojnice
10,00 – 10,25
Bíluky
10,30– 10,55
Petrovice
11,00 – 11,25
Osobovy
11,30 – 11,55
Radkovice
12,00 – 12,25
Nedanice
12,30 – 12,55
Nedaničky
14,00 –14,25
Třebýcina
14,30 –14,55
Hráz

kategorie 8. a 9. ročník - hoši
1. místo - Pressl Petr - 150 cm
2. místo - Vokáč Adam - 145 cm
3. místo - Korčík Václav - 140 cm
3. místo - Muknšnábl Filip - 140 cm
kategorie 8. a 9. ročník - dívky
1. místo - Šestáková Karolína - 115 cm
2. místo - Vizingrová Marie - 105 cm
3. místo - Česáková Petra - 105 cm

4. února žáci 8. a 9. ročníku absolvovali program
„Kdo jsem a co vlastně chci“ v nově otevřeném
centru kariérového poradenství Infokariéra, které
pracuje pod hlavičkou Krajského centra
vzdělávání a sídlí v Tylově ulici v Plzni. Jednalo

MěÚ Měčín
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se o program, který si klade za cíl zmapování sebe
sama, učí identifikovat silné a slabé stránky a radí,
jak s nimi dál pracovat a jak se sebeprezentovat.
Délka programu byla 180 minut a žáci, kteří se
programu účastnili, ho většinou hodnotili kladně a
doporučili, aby i žáci v následujících letech
navštívili centrum a tento program absolvovali.
Součástí programu bylo také představení činnosti a
služeb centra a možnosti využití jeho nabídky v
budoucnosti, kdy již žáci budou studovat na střední
škole nebo až po dokončení studia budou hledat
zaměstnání a budou si budovat kariéru. Centrum
nabízí bezplatné kariérové poradenství, pomoc při
přípravě na pracovní pohovor nebo při vypracování
životopisu a psaní motivačního dopisu.

18. února proběhlo školní kolo recitační soutěže.
Po několika letech se objevili i šikovní recitátoři.
Tereza Bendová a Táňa Ambrožová se zúčastnily
okrskového kola v Klatovech.
Mgr. Václava Čejková, ředitelka školy

Školní družina
Činnost naší školní družiny v novém školním
roce je opět velice pestrá. V září jsme začali
s přivítáním nových kamarádů, kteří k nám
nastoupili do 1. třídy. Seznámili jsme se s naší
školou a při častých vycházkách i s jejím okolím.
Uspořádali jsme turnaj ve vybíjené a pravidelně
každý čtvrtek vaříme a pečeme dobroty.
V říjnu jsme začali třídit odpad, vytvářeli jsme
koláže na téma ekologie. Účastnili jsme se
celoodpolední akce v městské knihovně, kde
proběhla soutěž o nejkrásnější podzimní strom.
Při ztvárnění jsme použili různé výtvarné
techniky, všechny výkresy se nám povedly,
sklidili jsme velkou pochvalu. Vydali jsme se na
turistickou vycházku po okolí Měčína spojenou
s hledáním pokladu a opékáním špekáčků.
V říjnu jsme se také vypravili do Přeštic,
navštívili jsme Dům dětí a námi oblíbenou
cukrárnu U Baxů. Přijela k nám lektorka, paní
Vítovcová, která nás naučila vyrábět závěsné
podzimní dekorace.
V listopadu jsme se zaměřili na vytváření
dobrých mezilidských vztahů a utužování
kamarádství. Obtiskávali jsme svoje ruce a
vytvářeli koláže a kreslili jsme nejlepšího
kamaráda. Upekli jsme palačinky a učili jsme se
společně stolovat. Navštívili jsme knihovnu, kde
proběhlo společné čtení a soutěž v hádankách.
Začali jsme se připravovat na Vánoce a pekli
perníčky.
Prosinec byl ve znamení adventu a Vánoc.
Připomněli jsme si různé lidové zvyky a tradice.
Vyráběli jsme betlémy ze slaného těsta,
andělíčky ze šišek a přáníčka, která jsme
roznášeli
po
Měčíně.
Zavítala
k nám
p. Polomisová, která nám pomohla nazdobit naše
upečené perníčky.
V lednu jsme opět podnikali vycházky
do přírody. Vytvářeli jsme koláž s tématikou
Třech králů. Opět jsme navštívili a vyzdobili
městkou knihovnu svými výkresy. Vyráběli jsme
dárečky pro děti, které přišly na zápis do 1. třídy.
V únoru jsme opět uspořádali výlet do Přeštic
spojený s návštěvou muzea, kde probíhala
výstava vláčků, tradičně jsme se občerstvili
v cukrárně. Též jsme navštívili kino, zhlédli jsme
film Mimoni. Paní vychovatelky a žákyně

Mgr. Jiří Zahálka, výchovný poradce

Ve čtvrtek 11. února 2016 se ve škole uskutečnily
besedy na téma alternativní zdroje energie, které
vedl pan Pavel Vlček z Občanské iniciativy pro
ochranu životního prostředí z Českých Budějovic.
Jedná se o občanské sdružení, které nabízí jiný
pohled na tradiční využívání energie a jejích zdrojů
i vzhledem k tomu, že občanské sdružení je
financováno zeměmi Horního Rakouska. Besedy
postupně absolvovali žáci od 5. do 9. třídy. Žáci 4. a
5. třídy besedovali na téma Život v pasivním domě,
žáci 6. a 7. třídy pak o Možnostech využití
obnovitelných zdrojů energie a konečně žáci 8. a 9.
třídy na téma Globální pohled na jadernou energii.
Besedy byly zakončeny krátkým kvízem o drobné
ceny. Vzhledem k tomu, že besedy vedl ekologický
aktivista z výše uvedeného občanského sdružení,
bylo také cílem ukázat žákům jiný pohled na zdroje
energie a možnosti jejího získávání. Žáci se zároveň
učili vnímat mediální sdělení a jeho autora.
Při následné diskuzi se žáky většina uvedla, že si
všimli velmi jednostranného pohledu na daná
témata.
Mgr. Jiří Zahálka, metodik EVVO

15. února měli žáci 6. a 7. ročníku možnost aktivně
se zapojit do animačního programu v německém
jazyce s paní Michaelou Vaňkovou v rámci
projektu Němčina nekouše. Akce proběhla
ve spolupráci
s
jazykovými
animátory
Koordinačního centra česko-německých výměn
mládeže Tandem. Lektorka zapojila aktivity na
předsudky a podobnosti s německou mentalitou,
jednoduchá slovíčka, germanismy a hry, které
podporují motivaci pro jazyk.
Mgr. Jana Rábová
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7. ročníku pro nás připravili maškarní bál plný či jehlice. Budeme rádi, když se s námi podělíte
soutěží a tance. Paní Brašnová nám upekla a o své zkušenosti, a oceníme Vaše rady či nové
pomohla nám nazdobit valentýnská srdíčka náměty. Krásné jaro a spoustu sluníčka přeje
Vaše knihovnice!
z lineckého těsta. Marcela Řezníčková nám
zajímavě vyprávěla o myslivosti, přírodě a
zvířatech.
V naší školní družině se stále něco děje, proto do ní
rádi chodíme.
Školní družina

Mateřská škola
Školka nás baví
Školka baví kluky, školka baví holky, školka baví i
učitelky. A to především proto, že tu máme
kamarády. A taky spoustu her, hraček, podnětů,
situací – zkrátka zábavy. A jak to chtěl Komenský,
prostřednictvím hry a zábavy se naučíme spoustu
věcí.
Ale čas moc rychle utíká a my se každý rok musíme
s některými kamarády, když dorostou do velké
školy, rozloučit. Po velkých prázdninách přestoupí
od nás do 1. třídy 19 dětí.
Na druhou stranu ale budeme moci ve školičce
přivítat 19 nových kamarádů. Kteří to budou, to
zjistíme při zápisu 26. dubna.
Do konce tohoto školního roku chystáme kromě
několika divadelních představení, dokonce 3 výlety.
Ten první v dubnu bude do Plzně do multifunkční
herny Tyjátr, v květnu opět do Plzně do ZOO a
dinoparku, a v červnu oslavíme výletem do Mlázov
Den dětí. Už se těšíme!

Harfa na sněhu
23. ledna 2016 Měčín hostil další známou
osobnost, tentokrát známou herečku a dabérku
Valérii Zawadskou. Přijela k nám v doprovodu
profesionální harfenistky Lýdie Härtelové. Koho
neodradila zpráva, že nepůjde o zábavnou šou,
ale o pásmo poezie s názvem Harfa na sněhu,
mohl se více jako hodinu kochat pohledem
na dvě báječné dámy a zaposlouchat se
do skladeb pro sólovou harfu a veršů Jana
Skácela a Oldřicha Mikuláška.
Po představení paní Lýdie představila obecenstvu
svůj drahocenný nástroj a Valérii nebylo zatěžko
věnovat se i třem děvčatům z místního Dětského
divadelního spolku, které jí v zákulisí kladly
zvídavé otázky.

Kultura
Knihovna
Vážení spoluobčané,
v našem městě jako by se roztrhl pytel s různými
pravidelnými setkáními. Bude tomu již rok, co
vznikly Hrátky s batolátky, a ráda dodávám, že díky
píli a vytrvalosti maminek i dětí fungují dodnes.
Na výtvory našich nejmenších se můžete přijít
podívat do vestibulu knihovny. Je zde nainstalována
expozice, která se stále rozrůstá. Zároveň probíhá
výstava prací dětí ze školní družiny. Pohybové,
pěvecké a hudební schopnosti dětiček budete moci
ocenit již v květnu, kdy opět vystoupí na koncertě
paní Marušky Tumpachové. Ještě připomínám, že
Hrátky s batolátky se konají každou středu od 9.00
do 10.00 hodin. Maminky, vezměte své
předškolkové děti a přijďte mezi nás.
Na začátku února vznikl v knihovně kroužek
ručních prací, který se koná každý čtvrtek od 16.15
do 17.15 hodin. Zatím chodí jen děti školou
povinné, ale můžete přijít i vy ostatní, maminky,
babičky, ať už umíte nebo neumíte používat háček

Jaké to je být slavná osobnost?
Jo, holky to se budete muset zeptat nějaké slavné
osobnosti.
V kterém filmu jste poprvé dabovala?
Název filmu si přesně nepamatuji, ale vím, že to
byl ruský film.
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Kolik jste měla dabingových rolí?
Byly to tisíce rolí... takových 87 nebo 90 filmů,
které si nepamatuji. Nezapomenu ale na úžasný
western Tenkrát na západě, kde jsem namluvila
slavnou Claudii Cardinal. Svůj hlas jsem půjčila i
Sofii Loren a Sigourney Weaver.
Máte stálé angažmá?
Ne, nemám stálé angažmá. Jsem na volné noze, ale
vidět mě můžete například v Divadle Na Jezerce
v Praze ve hře Charleyova teta. S tímto
představením jsme zahajovali i novou sezónu po
rekonstrukci Stálé divadelní scény v nedalekých
Klatovech.
Potřebujete kulisy?
Ne, nepotřebuji žádnou kulisu - např. u žehlení.
Jak jste se dostala k dabingu?
Mého hlasu si všimla režisérka Olga Walló roku
1979.
Co je to pro Vás herectví?
Herectví je pro mě báječná profese.
Otázky položily Adélka Netrvalová, Pavlína
Mixánová a Nikola Šoltysová.
Petra Braunová

Pojďte s námi za kulturou
V pátek 1. dubna zveme na setkání s Valérií
Zawadskou do KSC Měčín. Začátek bude upřesněn
na plakátech.
foto: Maškarní karneval v Měčíně

Činnost SDH Nedanice v r. 2015
Na začátku každého nového roku se
poohlédneme a zrekapitulujeme rok předešlý. V
tomto článku bych chtěla širokou veřejnost
seznámit s činností spolku SDH Nedanice a
vyzdvihnout některé jeho aktivity v roce 2015.
Vaše KK Naše sdružení se stará hlavně o úklid a
Spolky
zvelebování obce. V měsíci únoru proběhlo
Vepřové hody
kácení nemocných stromů a celkový úklid kolem
nedanického rybníka. Získané palivové dřevo
bylo použito k topení v místní klubovně.
Hasiči se podílejí na kulturním a společenském
vyžití v obci. Organizují každoročně se opakující
akce. Některé, jako stavění a hlídání máje, se
stávají tradicí, na nichž se schází celá ves. Mimo
jiné pořádají pouťovou zábavu, loni spojenou s
grilováním ryb nachytaných v nedanickém
rybníku.
Nezapomínají ani na nejmenší, pro které
připravují dětský den a mikulášskou nadílku.
V Bílukách a okolí se 13. února nemuselo doma Pravidelně se zúčastňují hasičských soutěží.
vařit ☺. Opět po roce uspořádal Sbor dobrovolných Kalendářní rok již poněkolikáté zakončili
hasičů pro milovníky zabijačkových pochoutek turnajem v prší, který se těší velké oblibě.
tradiční vepřové hody. Během odpoledne si
A. Bauerová
návštěvníci pochutnávali na ovaru, polévce, Pozvánka na Minikurzy
jitrnicích, jelitech a tlačence. Po celou dobu byla V rámci spolkové činnosti jsme se rozhodli
zajištěna nabídka nápojů, nejen pro zahřátí. I přes uspořádat 2 minikurzy pro naše ženy a dívky.
poměrně chladné počasí se sešlo množství Pozvali jsme na to profesionální vizážistku
návštěvníků. Odpoledne pokračovalo posezením Michaelu Šusterovou, která Vám poradí ohledně
při harmonice, které se protáhlo až do pozdních péče o pleť, líčení a zodpoví i další Vaše otázky.
nočních hodin.
Oba minikurzy se uskuteční v Klubovně SDH
Další letošní pořádanou akcí bude oslava „ MDŽ“. Radkovice. Kapacita na každé přednášce je 20
Tímto zveme všechny ženy a dívky na příjemné lidí, proto pokud máte zájem, pošlete přihlášku
společné posezení 12. března do klubovny na hřišti. na emailovou adresu michaela.suster@seznam.cz
N. Nyklesová nebo pošlete SMS na tel. 777 020 352.
Maškarní karneval
V sobotu 27. února se proměnil sál KSC v Měčíně
v pestrobarevnou
směsici
všech
možných
pohádkových postav. Celému odpoledni vládli
úžasní „mušketýři“, kteří zajistili pro děti skvělou
zábavu plnou tance, her a soutěží.

Do přihlášky napište jméno a o jaký kurz máte
zájem. Termíny, časy a místo jsou popsány, viz
následující pozvánka. Pokud ještě váháte, tak práci
Michaely si můžete prohlédnout na FB “Vizážistika
Michaela Suster” a na oba kurzy je volný vstup
bez poplatků ☺
David Kůs

Okénko zahrádkáře
V našem malém „Okénku zahrádkáře“ Vás chceme
informovat o velice zajímavé a odborné přednášce
Ing. Lhotského, CSc. Zeleninová zahrádka, která
proběhla v uplynulých dnech.

Stav, kdy výuka, která je vázána pouze
na univerzitní, 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 seniorské
vzdělávání jen za symbolický poplatek co možná
nejširšímu okruhu zájemců. Hovoříme poté o tzv.
Virtuální univerzitě třetího věku, tedy VU3V,
která je celorepublikovým projektem Provozně
ekonomické fakulty České zemědělské
univerzity v Praze.

Naše ZO Měčín bude v průběhu celého roku
pořádat další akce, na které Vás srdečně zveme.
Výuka univerzity třetího věku, někdy též
V letním měsíci červnu 2016 proběhne přednáška nazývána virtuální nebo elektronická, zahrnuje
na téma bylinky, o termínu a konání přednášky skupinové přednášky natočené vysokoškolskými
lektory,
samostatnou
práci,
komunikaci
budete včas informováni.
s lektorem a další aktivity. Během šesti semestrů
Z další činnosti chceme zmínit soutěž Mladý (tzn. tří let) mohou zájemci volit v přednáškovém
zahrádkář konanou každoročně pro žáky základních cyklu „Svět kolem nás“ z cca 20 témat (každý
a středních škol. Rovněž i Floristickou soutěž pro semestr je dodáván nový zajímavý okruh témat,
seniory a žáky základních a středních škol.
např. Energie, Potraviny, Lidské zdraví, Oděvní
kultura,
Hudební
kultura,
Architektura,
V Petrovicích a okolí proběhne v jarních měsících
obnova studánky na Štibříně a 9. dubna 2016 akce Myslivost, Včelařství, apod.).
“Ukliďme Česko“ – likvidace odpadků podél cest.
Senioři nemají povinnost po přihlášení studovat
Na závěr dovolte, abychom Vám všem popřáli všechny semestry, ale mohou si z vypsaných
krásné a veselé Velikonoce, příjemné prožití jarních témat vybírat, a je tedy na nich, co a s jakou
intenzitou chtějí studovat.
svátků.
Výbor ZO Měčín Českého zahrádkářského svazu.

Jednotlivé přednášky zhlédnou posluchači
společně 6x za semestr (cca každých 14 dní).

Pokud má účastník problém s ovládáním
počítače, s možností přístupu k němu nebo je pro
Konzultační středisko Měčín
něj vyhovující tištěná podoba přednášky, lze tuto
Čím dál více seniorů se dožívá důchodového věku získat v podobě připraveného tištěného
v dobré duševní a fyzické kondici. Pro její udržení materiálu.
je důležitý aktivní přístup k životu a další zapojení
Kde je možné se přihlásit či případně získat další
těchto občanů do společenského dění.
informace?
Jednou z možností činorodého přístupu ke stáří je
Výuka VU3V probíhá v Měčíně v Základní
další vzdělávání v tzv. Virtuální Univerzitě třetího
škole.
věku (VU3V).
Zájemci se mohou obracet s dotazy a přihlásit se
Na začátek je dobré vysvětlit pojem U3V a VU3V.
osobně v knihovně - pí. Česáková Iveta,
Nejedná se o samostatnou instituci, jak by se mohlo
telefonicky na tel. čísle 376 395 570, na epodle názvu na první pohled zdát, ale jde o
mailové adrese univerzita.mecin@seznam.cz.
vzdělávací aktivitu s více jak dvacetiletou historií,
provozovanou na téměř všech českých univerzitách. Bližší informace o studiu získáte na portálu
Pro dokreslení, uvádí se, že je celkově nabízeno www.e-senior.cz.
více jak čtyři sta padesát různých vzdělávacích Od r. 2016 dochází k rozšíření projektu
programů a v celé České republice studuje asi o možnosti vzdělávání pro účastníky od 18 let.
37.000 seniorů.
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Ve skupině A jsme obsadili 5. místo a v zápase
o umístění jsme podlehli celku Zruče 0:4.
Vzhledem k umístění po podzimní části soutěže
jsme byli zařazeni do poháru PKFS, kde jsme
vypadli po vyrovnaném boji v 1. kole s celkem
Svéradic 3:4.
Zatím poslední přípravné utkání jsme sehráli
s celkem Kasejovic s výsledkem 1:1.
A–mužstvo zahajuje mistrovské soutěže 26. 3.
s celkem Starého Smolivce na domácím hřišti.
Béčko a mladší žáci zahájí své soutěže o 14 dnů
později.
Pro příznivce našeho klubu máme potěšující
zprávu. Na všechna utkání na soupeřových
hřištích bude vypraven autobus.
Datum
Utkání
Odjezd
So 2. 4.
Žákavá
– Měčín 15.00 hod
So 16. 4.
Merklín
– Měčín 15.15 hod
So 30. 4.
Chlumčany – Měčín 15.30 hod
Ne 15. 5.
Přeštice B
– Měčín 8.45 hod
So 28. 5.
Losiná
– Měčín 15.15 hod
So 11. 6.
St. Plzenec – Měčín 15.15 hod

Sport

Závěrem bychom Vám chtěli popřát hodně
TJ Sokol Měčín
I když tomu počasí nenasvědčuje, jarní část sportovních zážitků v jarní části soutěží.
Za výbor TJ - Jan Touš st.
mistrovských soutěží již klepe na dveře.
A mužstvo v nezměněném kádru zahájilo zimní
Měčínské noviny 1/2016
přípravu již začátkem ledna a zúčastnilo se silně
Vychází 4x ročně. Vydává Městský úřad v Měčíně.
obsazeného turnaje na UMT Senco Doubravka Řídí redakční rada ve složení: Mgr. Eva Toušová, Mgr. Michaela
s těmito výsledky:
Šustáčková, Olga Sládková, Alena Cintulová, Jiří Zahálka
Měčín – Senco
Měčín – Chlumčany
Měčín – Vejprnice
Měčín – Petřín A
Měčín – Lhota

1:13
3:1
4:4
0:3
2:4
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