2/2015
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jak jsem již předeslal v minulém vydání
Měčínských novin, pojali jsme první polovinu
roku jako čas pro přípravu projektů, které
bychom chtěli realizovat v letošním roce.
Nejdůležitější stavbou je v současné době ČOV a
kanalizace v Měčíně. Nyní probíhá výběrové
řízení, v průběhu června bychom měli znát
zhotovitele a zda a v jaké výši obdržíme dotaci
na tuto stavbu. Dále byl dokončen projekt lávky
pro pěší vedle mostu (u Petrů) v Petrovicích. Je
zažádáno o stavební povolení. Na tuto stavbu se
podařilo získat od Plzeňského kraje dotaci
280.000,- Kč. Celkové náklady by měly činit
okolo 1.000.000,- Kč.
V brzké době bude
vydáno stavební povolení pro venkovní divadlo a
ubytovací zařízení KSC v Měčíně. Byly
podepsány smlouvy o smlouvě budoucí se všemi
vlastníky pozemků, na kterých by měl být
zbudován nový vjezd do Měčína směrem od
foto: Tereza Kostková a Carmen Mayerová
Nedanic. Z drobnějších akcí bude opraveno
v červnu
v Radkovicích
vzhlaví
studně,
v
Bílukách
bylo
vyčištěno
koryto
potoka
a
Z obsahu
částečně opraveny břehy koryta potoka na návsi,
MěÚ
v Měčíně byla zhotovena základová deska pro
stavbu skladu na nádvoří radnice. V průběhu
Ze zasedání zastupitelstva
května a června bude také probíhat oprava
Zprávy ze školy
komunikací
v regionu,
kde
hodláme
proinvestovat 500.000,- Kč. Konec prvního
Minipodniky
pololetí bude bohatý i na kulturní akce. Den
Spolky
MĚČÍNSKA přinese řadu sportovních a
kulturních
zážitků,
zejména
divadelní
Zahrádkáři
představení, v němž vystoupí C. Mayerová a T.
Kultura
Kostková. Velmi pěkné bude jistě i vystoupení
divadelního kroužku pod vedením paní Braunové
Divadlení představení
v druhé polovině června.
Ukliďme Česko!
Dovolte mi, abych Vás na tyto akce co
nejsrdečněji pozval a popřál Vám příjemnou
Den Měčínska
zábavu.
Sport
Váš starosta
Sokol Měčín
Stanislav Skala

Městský úřad
Usnesení
z 5. jednání zastupitelstva Města Měčín,
konaného dne 15.4.2015
Zastupitelstvo města schvaluje dokument „Odůvodnění
účelnosti veřejné zakázky“ v souladu s ust. § 156 odst. 4
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled přijatých daní a
zůstatek účtu města.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje odprodej
pozemku p.č. 3170 v k.ú. Měčín o výměře 131 m2 paní Lence
Vitákové, trvale Rohozno č. 11, za cenu 50,- Kč/m2 a úhradu
veškerých nákladů spojených s odprodejem. Návrh na
odprodej byl zveřejněn na úřední desce Města Měčín ve dnech
16.3.2015 – 3.4.2015.
Zastupitelstvo města projednalo a navrhuje směnu pozemků
v majetku Klatovských realit p.č. 1338/7 o výměře 1189 m2 a
2/10 pozemku p.č. 1338/8 o výměře 169 m2 v k.ú. Měčín za
pozemky v majetku Města Měčín p.č.1050/4 o výměře 2.357
m2, včetně stromů na nich rostoucích, p.č. 1050/5 o výměře
2.330 m2, včetně stromů na nich rostoucích a p.č. 1050/8 o
výměře 357 m2.
Zastupitelstvo města projednalo a navrhuje směnu části
pozemků v majetku Města Měčín p.č.1499 o výměře 32 m2
v k.ú. Radkovice, místní část Osobovy za pozemek p.č.35/10
o výměře 104 m2 v majetku paní Hartmannové. Město zaplatí
2/3 zaměření geom. plánu a p. Hartmannová zaplatí 1/3
faktury zaměření.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí informace
k přeložce silnice II/117 Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín mění rozpočtové opatření č.
2/2015 schválené radou dne 13.4.2015, celkové výdaje jsou
zvýšeny jen o 73.501,- Kč: – dodávka ochranných sítí –
navýšení o DPH ve výši 3.501,- Kč, a Petrovice lávka
navýšení o prováděcí proj. dokumentaci ve výši 70.000,- Kč.
Zastupitelé nesouhlasí s navýšením 300 tis. Kč na
komunikace.
Zastupitelstvo Města Měčín pověřuje starostu k jednání se
ZD Měčín ve věci opravy cest. O opravě cesty Radkovice –
Osobovy bude rozhodnuto na červnovém jednání
zastupitelstva.
Zastupitelstvo Města Měčín souhlasí se zahájením
biologického průzkumu k zjištění stavu bioty k jednání o
větrných elektrárnách.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a schvaluje Žádost o
poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na
dopravní obslužnost ve výši 69.180,- Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín souhlasí se spolufinancováním
činnosti Agentury pro sociální práci Ulice ve výši 3.085,- Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a schvaluje čerpání
finančních prostředků z FRM na výměnu původních dveří
(včetně obložek) v budově základní školy v ceně 234.000,Kč, kterou provede firma Truhlářství Jaroslav Kreuzer,
Předslav.
Zastupitelstvo schvaluje členství
a úhradu členského
příspěvku pro SMS ČR ve výši 2.000,- Kč + 1,- Kč na občana
a SPOV ve výši 2.000,- Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2014. Při přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo města schvaluje žádost a smlouvu o poskytnutí
dotace z fondu podpory mládeže ve výši 9.000,- Kč pro
SOKOL Měčín.
MěÚ Měčín

Základní škola
Zprávy ze školy
Není to tak dávno, kdy jsme se z roku 2014 přehoupli
do roku 2015, a je tu konec školního roku, polovina
roku kalendářního. V uplynulém čtvrtletí proběhla
celá řada akcí, zejména sportovních.
20. března se žáci zapojili do soutěže Matematický
klokan. Jedná se o mezinárodní soutěž, která vznikla
přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se
rozšířila do zemí Evropy. Dnes se této soutěže účastní
již na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí
našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez
hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži.
Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých
matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou
matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie
PřF UP v Olomouci. Soutěžící jsou podle věku
rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. – 3. třída),
Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída
ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník
SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ).
Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom
termínu, takže žáci a studenti absolvují školní,
oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve
své lavici. V kategorii Cvrček řeší soutěžící 12
testových úloh, v ostatních kategoriích řeší 24
testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti
nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve
třech skupinách podle obtížnosti, za správnou
odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za
špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby
soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají
do vínku v kategorii Cvrček 12 bodů, v ostatních
kategoriích 24 bodů, takže lze tedy získat maximálně
60, resp. 120 bodů. V kategoriích Cvrček, Klokánek,
Benjamin a Kadet je na řešení vymezeno 60 minut
čistého času, v kategoriích Junior a Student je doba
řešení 75 minut. V olomouckém centru se
vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou
republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou
odměněni věcnou cenou. V kategorii Benjamín
soutěžili žáci ze 6. a 7. ročníku – T. Bendová, K.
Dlouhá, J. Korčíková, V. Vokáčová, S.
Šuchmannová, D. Hajšman, H. Šimek, L. Krsová, a
D. Smolík. V kategorii Kadet změřili své síly žáci z
8. a 9. ročníku – M. Vizingrová, T. Brant, V. Korčík,
A. Vokáč, J. Šimek, P. Pelc a K. Koliha. Nejvíce
bodů získali Daniel Hajšman ze 7. ročníku a Jan
Šimek z 9. ročníku. Gratulujeme.
23. března proběhlo školní kolo matematické soutěže
Pythagoriáda. Žáci 6. a 7. ročníku řešili v časovém
limitu 60 minut 15 obtížnějších zajímavých úloh, žáci
8. ročníku vzhledem k obtížnosti zadání jen 12 úloh,
kde mohli uplatnit logické uvažování, představivost i
počtářské dovednosti. Ze 6. ročníku se soutěže
zúčastnilo 5 žáků, ze 7. ročníku 4 žáci a z 8. ročníku

soutěžilo 5 žáků. Nejlépe si vedli z 6. ročníku Tereza
Bendová, ze 7. ročníku Daniel Hajšman a z 8. ročníku
Tomáš Brant. Je škoda, že nikdo z našich žáků se nestal
„úspěšným řešitelem“ – nezískal potřebný počet bodů
pro postup do okresního kola.
Marie Chloupková

Do této matematické soutěže se v dubnu zapojili i
páťáci. Řešili celkem 15 úloh, které byly zaměřené
především na logickou úvahu. S velkou radostí
sdělujeme, že u nás v 5. ročníku máme úspěšnou
řešitelku Kristýnku Sládkovou. Získala potřebných devět
bodů. Moc jí gratulujeme. Pochvalu si zaslouží i Věrka
Šnebergerová, která získala pět bodů.
Mgr. Michaela Šustáčková

V úterý 24. března se konala beseda s policejní mluvčí
paní Danou Ladmanovou, která na naši školu dojíždí
pravidelně a pořádá pro naše žáky besedy na různá
témata. Tentokrát absolvovali besedu žáci 2. a 3. ročníku
na téma osobní bezpečí. Seznámili se s nebezpečími,
která jim hrozí v běžných denních situacích, dozvěděli
se, jak se v takovýchto situacích zachovat. Policejní
mluvčí také besedovala se žáky 5. třídy.
Mgr. Jiří Zahálka

První jarní den v letošním roce připadl na sobotu 21.
března. Právě toto datum jsme si vybrali pro druhé
florbalové utkání dívek navštěvujících kroužek dívčího
florbalu proti chlapcům 4. ročníku, kteří také navštěvují
kroužek florbalu při naší škole. V prvním vzájemném
zápase se dívkám až tolik nedařilo a celkové skóre bylo
dosti děsivé. Raději jej nebudeme zveřejňovat :).
V druhém klání byla již hra o veliký krok lepší, ale i tak
máme ještě mnoho práce před sebou. Musíme
zapracovat na pohybu hráček bez míčku, na přesnosti
přihrávek a hlavně na účinnosti i četnosti naší střelby.
Tentokrát děvčata dokázala vstřelit čtyři branky a
celkové skóre se zastavilo na cifrách 4 : 10. Kluci byli
ještě stále lepší a zaslouženě zvítězili. Poděkování si
zaslouží i Honza Šimek z devátého ročníku, který si
vyzkoušel pozici rozhodčího.
Další vzájemné utkání hochů a dívek navštěvujících
kroužek florbalu v Měčíně se uskutečnilo 18. dubna. Byl
to v tomto kalendářním roce již třetí přátelský zápas.
Cílem utkání bylo, aby si někteří hráči vyzkoušeli hru na
jiných pozicích, celkové vylepšení postavení hráče na
hřišti a přizpůsobení se tempu hry. Od posledního klání
došlo k několika změnám v družstvu dívek. Přibyla nám
do týmu další nová hráčka. Některá děvčata zapracovala
na technice hry s hokejkou a na střelbě. Ve hře se
objevily některé pěkné prvky. Na několik akcí se dalo
opravdu koukat, některé situace byly vyřešeny
automaticky a správně a líbily se mi také přesnější
nahrávky. Budeme-li v tréninkové píli dál pokračovat,
budu se těšit na další utkání. Cíl utkání byl pro mne
splněn. Skóre potvrzuje, že kluci na sobě také pracují a
stále svoji hru vylepšují. Dívky naopak ještě musí

pracovat na přesnosti a rychlosti střelby a přesnější
poziční hře a také je nutné vylepšit práci brankáře.
Mgr. Radek Mašát

V úterý 31. března se konal tradiční žákovský
koncert, na kterém vystupují žáci naší školy, kteří
hrají na nějaký hudební nástroj.
17. dubna se 10 žáků 5. a 2 žáci 4. ročníku zúčastnili
okrskového kola soutěže ve vybíjené. 3 zápasy
vyhráli a 3 zápasy prohráli. Celkově se umístili na
pěkném 4. místě. Škoda prvního zápasu, ten se nám
vyloženě nepovedl, jinak jsme se postupně
rozehrávali a podávali slušný výkon, v posledních
třech zápasech jsme hráli to, co umíme. Všichni si
zaslouží pochvalu, jak za chování, tak i za herní
nasazení.
Mgr. Hana Poláková
V letošním roce si připomínáme 600 let od upálení
Jana Husa. Ve čtvrtek 23. dubna se konala beseda s
Liborem Markem o životě mistra Jana Husa. Byla to
již třetí akce s tímto bývalým žákem naší školy.
Ve středu 22. dubna se uskutečnila exkurze
vybraných dívek ze 7. až 9. ročníku do firmy
Rodenstock v Klatovech. Akce se konala v rámci
projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme!“,
který realizuje Akademie HK PK při Regionální
hospodářské komoře Plzeňského kraje.
Mgr. Jiří Zahálka

Někteří žáci naší školy se zapojili do akce „Ukliďme
Česko“ pod vedením spisovatelky Petry Braunové.
Úklid proběhl ve dvou etapách.
V pondělí 27. dubna se konalo v Horaždovicích
okresní kolo biologické olympiády. Naši školu
reprezentoval žák 8. třídy Tomáš Sopr, který ve velké
konkurenci obsadil 14. místo. Tomáš naši školu
reprezentoval i 14. května v Klatovech, kde se konalo
okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář. Mezi dvaceti
účastníky obsadil Tomáš skvělé 4. místo.
Gratulujeme!
Ve čtvrtek 30. dubna se konalo školní kolo dopravní
soutěže, které pro svoje mladší spolužáky pořádali
žáci 9. ročníku. Dopravní soutěž má na naší škole
velkou tradici, všichni žáci ve 4. ročníku absolvují
dopravní kurz v rozsahu 16 hodin, kdy se seznamují s
pravidly silničního provozu, je to v době, kdy
dosahují věku deseti let a mohou sami jako cyklisté
na silnici. Do školního kola dopravní soutěže se
zapojují žáci od 4. do 9. ročníku, soutěž má dvě části,
první je teoretická - test z pravidel silničního
provozu, druhá pak praktická - jízda zručnosti.
Nejlepší postupují do okresního kola, které se koná
v Klatovech, soutěží se ve dvou kategoriích: mladší

žáci - 4. až 6. třída a starší žáci - 7. až 9. třída. V
okresním kole přibude ještě další disciplína poskytování první pomoci. To se konalo 14. května
v Klatovech, kde se soutěžilo ve čtyřech disciplínách:
jízda na dětském dopravním hřišti, jízda zručnosti, test z
pravidel silničního provozu a poskytování první pomoci.
Naši školu reprezentovala družstva v mladší i starší
kategorii. Za mladší žáky to bylo družstvo ve složení:
Jan Muknšnábl, Vojtěch Korčík, Andrea Žižková a
Johana Regnerová, obsadili celkové 6. místo. Za starší
žáky soutěžili: Jan Šimek, Richard Vizinger, Marie
Vizingrová, Petra Česáková a obsadili vynikající 2.
místo. Skvělého výsledku dosáhl Jan Šimek, který v
soutěži jednotlivců získal mezi staršími žáky 1. místo,
nasbíral pouze 10 trestných bodů.
Mgr. Jiří Zahálka

V pondělí 4. května se konala na fotbalovém hřišti
ukázka sokolnictví. Přijeli k nám dva pánové, kteří nám
ukázali různé druhy dravých ptáků. Výra velkého, orla
skalního, káně lesní a krkavce velkého. Výra velkého
jsme si mohli pohladit a paní učitelky si ho mohly
nechat přilétnout na ruku. Moc se nám to líbilo a těšíme
se na další návštěvu sokolníků.
Andrea Žižková, 5. ročník

V pondělí 4.5.2015 k nám zavítali dva sokolníci. Přivezli
nám ukázat malého raroha Rika, krkavce Ferdu, káně
lesní Lucku, orla skalního Bohouška a výra velkého
Kubu. Krkavce jsme si mohli nechat přiletět na ruku
(kdo se ovšem nebál). Je to zvláštní pocit, když vám
pták, který se vás v přírodě bojí, sedí na ruce a kouká se
vám do očí. Také jsme si mohli pohladit výra velkého.
Moc se mi to líbilo, těším se, až k nám přijedou zase.
Adéla Skalová, 5. ročník

První květnový týden byl pro naši školu ve znamení
sportu. V pondělí a v úterý se někteří žáci 1. stupně
zúčastnili fotbalového turnaje Mc‘ Donald Cup
v Klatovech. Družstvo 4. a 5. ročníku vybojovalo 3.
místo. Mladšímu družstvu se tolik nedařilo a na medaili
nedosáhli. Ve středu a ve čtvrtek si zasportovali starší
žáci na Poháru Českého rozhlasu v Sušici. V silné
konkurenci velkých škol jsme letos bohužel na medaile
v soutěži družstev nedosáhli, ale přesto někteří žáci
zaznamenali úspěch. Ve středu soutěžila družstva
chlapců a dívek 6. a 7. ročníku V této kategorii dosáhl
velkého úspěchu Vladislav Šindelář, který zvítězil
v hodu míčkem. Ve čtvrtek soutěžila družstva chlapců a
dívek 8. a 9. ročníku. V této kategorii dosáhla velkého
úspěchu Adéla Jakubčíková, která zvítězila ve skoku
vysokém.
Ve čtvrtek 14. května se konala besídka ke Dni matek, v
rámci besídky probíhal prodej kytiček měsíčku
lékařského na podporu Ligy proti rakovině. Všem, kteří
si kytičku zakoupili a přispěli tak na dobrou věc,
děkujeme. Jen pro doplnění: prodalo se 250 kytiček,
vybráno bylo 4 594 korun.

Během druhého pololetí pokračovala v základní škole
realizace projektu Kantor Ideál. Všichni pedagogičtí
pracovníci absolvovali dva pětihodinové vzdělávací
semináře a třetí budou absolvovat v pondělí 29.
června. Někteří z nich se ještě během září zúčastní
specializačních seminářů zaměřených na oborové
didaktiky. Během těchto seminářů se zdokonalují
v práci s dotykovými zařízeními, osvojují si práci
v cloudu a učí se využívat digitální technologie nejen
ve výuce, ale také k vedení povinné školní
dokumentace.
Prázdniny ve škole
Na letošní léto je ve škole naplánovaná výměna
původních obložek a dveří v obou podlažích budovy
základní školy. Výměna započne v úterý 30. června.
Z tohoto důvodu bude všem žákům základní školy na
konci roku uděleno ředitelské volno a školní rok bude
ukončen v pátek 26. června. Kromě opravy dlažeb
budou v základní škole, mateřské škole i školní
jídelně vybíleny některé prostory.
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 poděkování patří i všem pedagogům základní a
mateřské školy, ale také všem provozním
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.
Poděkovat bych chtěla i zřizovateli, Městu Měčín,
který poskytuje nemalé finanční prostředky nejen na
provoz školy, ale i na rekonstrukce a vybavení.
ředitelka školy

Minipodniky
Naše škola se zapojila do projektu Regionální
hospodářské komory Plzeňského kraje s názvem
Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ (reg. č.:
CZ.1.07/1.1.00/54.0030). Projekt je financován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky. Jedná se o pilotní projekt, který v
nadregionálním
rozsahu
zkouší
aplikovat
zjednodušený model tzv. fiktivních firem. Cílem
projektu je seznámit žáky s problematikou podnikání,
zvýšit jejich finanční gramotnost a schopnost
aplikovat teoretické znalosti do praxe, zejména
schopnost prezentovat. Na naší škole jsme založili 2
minipodniky (fiktivní firmy). Cílem realizace
minipodniků bylo naučit žáky obchodnímu myšlení,
samostatnosti, obchodnímu jednání a práci v týmu.
Žáci se naučili prakticky aplikovat znalosti z
povinných předmětů a samostatně vyhledávat

potřebné informace. Seznámili se se základní
legislativou pro podnikání a základními pojmy
spojenými s podnikáním. Důležitou součástí aktivity
byla také účast na závěrečném veletrhu v Plzni, kde se
konala prezentace jednotlivých minipodniků, nabízených
služeb a výrobků.
Veletrhu se zúčastnilo 90 minipodniků a naše škola se
zde rozhodně neztratila a důstojně reprezentovala.
Čarovnice

V září dostala naše škola nabídku od Regionální
hospodářské komory Plzeňského kraje zapojit se do
vytvoření minipodniků. Dostali jsme šanci vytvořit si
vlastní fiktivní firmu, zkusit ji založit, vést veškerou
agendu, vytvořit výrobek a prezentovat se ostatním,
kteří se také do tohoto projektu zapojili. Naše firma
se jmenuje Vtipník. Chtěli bychom naladit lidi do
celého dne a pobavit je.
20. května nás čekalo úplné finále této nabídky. Jeli
jsme do Plzně prezentovat naši firmu Vtipník na
"Veletrh fiktivních firem". Zúčastnilo se mnoho
dalších škol, které se do této nabídky také zapojily.
Na veletrhu se nám líbilo, byla tam příjemná
atmosféra. Dostali jsme zdarma občerstvení. Nápady
některých minipodniků nás překvapily. Mezi 90
školami jsme se neztratili a měli jsme dobrý pocit ze
své práce. To, že jsme nevyhráli, nás nemrzelo, my
jsme si to užili i tak.
Marie Vizingrová, Karolína Šestáková

Jsme firma Čarovnice, zabýváme se
výrobou čajových směsí. Máme rády
bylinky a tvoření. Připravily jsme čaje s
originální recepturou a ověřenými
účinky. Do téhle práce jsme se zapojily,
abychom se přiučily novým věcem. Seznámily jsme se s
činností skutečné firmy, máme živnostenský list,
podnikatelský plán, finanční plán, logo, webové stránky,
reklamní materiály. Výroba sáčků nás bavila, papírování
ne. Možná jste nás viděli ve vysílání televize ZAK,
protože jsme se zúčastnily Veletrhu fiktivních
minipodniků v Parkhotelu v Plzni, kde jsme
prezentovaly naše produkty v konkurenci dalších
devadesáti firem. S činností minipodniku bychom
nechtěly skončit, ale rády bychom pokračovaly i v
příštím školním roce.

Spolky
Okénko zahrádkáře
V našem malém „Okénku zahrádkáře“ začneme
poděkováním chlapci, který se již po několikáté
zúčastnil soutěže Mladý zahrádkář. Tomáš Sopr je
žákem zdejší ZŠ v Měčíně.

Šárka Dvořáčková, ředitelka firmy
Karolína Dlouhá, mluvčí

Vtipník

Dovolte, abychom poděkovali Tomáši Soprovi za
jeho zájem o přírodu, nadšení soutěžit a dobré
umístění.
Poděkování patří i jeho rodině, která ho ve všech
směrech podporuje. Ještě jednou Tomáši děkujeme.
Z další činnosti chceme zmínit velice poutavou
přednášku Roubování stromů v měsíci květnu.
Podrobné informace a praktické ukázky bylo možné
zhlédnout na přednášce p. M. Pilze.
Český zahrádkářský svaz ZO Měčín.

Kultura
Dětský divadelní spolek v Měčíně zve na představení!

Po loňském úspěšném představení O Šípkové Růžence
trochu jinak nastudoval soubor klasiku: Erbenovu báseň
Vodník. Dětí v souboru přibylo, a většinu postihla
puberta. Proto mě napadlo, že nebude špatné s nimi
nazkoušet horor. Básně Karla Jaromíra Erbena jsou
působivé, většinu z nich známe všichni ze školy. Umíme
si je představit na jevišti? Těžko říct, co by našemu
nastudování řekli skuteční kritici, ale pokud se nepletu v
Měčíně žádný takový (zaplaťpánbůh) není. Jak se nám
zpracování básně povedlo, můžete vidět 21. června
2015 ve 21 hodin v sálu v Měčíně. Pozdní hodina je
vybraná záměrně - ze dvou důvodů. Není možné, aby na
hororové představení přišly malé děti - proto je, prosím,
nechte doma! Celoroční zkoušení bylo velmi náročné, a
bylo by škoda, kdyby někdo v hledišti rušil a zmařil
iluzi, kterou se ve vás děti pokusí vyvolat. Protože se
nenašel mezi dětmi v Měčíně představitel Vodníka,
musela jsem oslovit vodníka z cizích vod. Hlavní hrdina
přijíždí tedy z daleka, ten den ráno se dokonce vrací z
Francie a další host představení, muzikálová zpěvačka
Dita Hořínková, má ještě odpolední představení.
Doufejme, že ani jeden z nich nebude mít na cestě
takový problém, aby do Měčína nedorazil.
Sál bude otevřený od 20.30 hodin a první řada bude
rezervovaná pro maminky účinkujících!
Vstupné dobrovolné.
Petra Braunová

Ukliďme Česko!
Dne 18. dubna 2015 se skupina dvanácti statečných
měčínských dětí, vybavených ochrannými vestami a
rukavicemi, zapojila do celostátní akce Ukliďme Česko.
Doba plastová si vybírá svou daň a já jsem moc ráda, že
mou výzvu uklidit okolí Měčína děti z mého Dětského
divadelního spolku přijaly. Prošli jsme společně Měčín

od kostela do ulice V konci, posbírali jsme poházené
obaly od zmrzlin a sušenek a vydali se směrem ke
starému koupališti. V příkopech u silnice byla situace
horší, plastové pytle se nám rychle plnily plastovými
lahvemi a plechovkami. U lesa už byly některé pytle
plné. V lese nás čekaly staré hrnce, rozbité nádobí a
dokonce i nárazník od auta značky Moskvič. Proto
jsme tuto sobotní výpravu ukončili už v polovině
cesty a rozhodli jsme se, že Horu projdeme další
víkend.
Následující sobotu 25. dubna 2015 jsme v Hoře
sesbírali další pytle odpadků. Bylo nás sice jen devět,
ale i tak jsme zvládli obrovský kus práce. Přestože se
dalo do deště, děti neohroženě postupovaly vpřed,
táhly za sebou pytle s nepořádkem a vesele se bavily
každým dalším nálezem. S vozíky naloženými až po
okraj jsme se vraceli po silnici zpět ke starému
koupališti. Opravdu smekám před malými herci, kteří
se brodili v bahně v příkopu a lovili z něho krabičky
od cigaret a kelímky od kávy či plechovky od piva.
Napadne šoféra auta, když odhazuje za jízdy z
otevřeného okénka zmuchlanou krabičku od cigaret,
jak dlouho bude v příkopu ležet? Příroda dostává
zabrat a je na každém z nás, jak se k její záchraně
postaví. Jsem moc ráda a děkuji "mým" dětem, že
nejsou lhostejní. Příští rok akci určitě zopakujeme dospělí, půjdete s námi?

Odpadky jsem částečně vytřídila, skončily v
kontejnerech na plast, v mé vlastní popelnici a
kovový šrot ve sběrně surovin. Děkuji paní učitelce
Evě Toušové za zapůjčení ochranných vest a městu
Měčín za známku na popelnici!
Mimochodem, díky tomuto úklidu může náš Dětský
divadelní spolek pořádat Pohádkový les, na který jste
srdečně zváni v sobotu 27. června.
A jak vidí akci jedna ze zúčastněných, konkrétně
Julinka Vlasáková ze druhé třídy ZŠ Měčín?
V dubnu proběhla akce Ukliďme Česko. Jednu neděli
a jednu sobotu jsme se my děti z Divadelního
kroužku sešly s Petrou Braunovou a vyrazily jsme
sbírat všechno, co do lesa a k silnicím nepatří.
Nechápu, proč někteří lidé nepoužívají kontejnery a
hází odpadky, kam se jim zlíbí. Nasbíraly jsme toho
pořádnou hromadu! Moc se mi tahle akce líbila,

protože to byla hezká procházka, při které jsme zažily
spoustu legrace. Příští rok půjdu znovu.

Začátek turnaje je v 9 hod a doufáme, že si příznivci
mládežnického fotbalu nenechají tuto příležitost ujít.

Úklid v lese
Byl jednou jeden veliký les a v něm žila spousta různých
zvířátek. Do toho lesa také často chodili i lidé.
Zanechávali tam ale odpadky a jiné různé věci, které už
nechtěli mít doma. Zvířátkům se už les vůbec nelíbil,
začala být smutná. Nevěděla, co mají dělat. Proto
uspořádala sněm a že se na něm poradí.
Zní to jako pohádka? Ba ne, je to pravda. My, děti
z divadelního spolku, jsme společně se spisovatelkou
Petrou Braunovou vyrazily do lesa Pod Horou a
pomohly les vyčistit. Všichni pilně sbírali a igelitové
pytle se rychle naplnily. Zvířátka se můžou zase
radovat!!
P. S. Uklízet budeme i příští rok. Přidáte se k nám,
dospěláci?

Mezinárodní utkání
Pro naše příznivce jsme na začátek prázdnin
připravili utkání se soupeřem ze SRN.
V sobotu 11. července proběhne utkání:
TJ Sokol Měčín – SC Michelsneukirchen
Začátek utkání v 17.00 hod.
Jako zpestření tohoto odpoledne se utkají staré gardy
těchto oddílů od 15.00 hod.
Závěrem bychom Vás rádi pozvali na Den Měčínska
6. června, který spolupořádáme s kulturní komisí MÚ
a jehož program najdete na jiném místě těchto novin.
Za TJ Sokol Měčín – Jan Touš st.

Lucie Šustáčková

Sport
TJ Sokol Měčín
Konec fotbalové sezóny se blíží, a tak se podívejme, jak
si stojí naše mužstva v soutěžích.
U A-Týmu došlo po 18. kole ke změně na trenérském
postu. Stanislava Skalu nahradili Evžen Veselý a Jan
Touš. Mužstvo je aspirantem na sestup do okresního
přeboru a až závěrečná kola rozhodnou, jestli se bude
hrát v Měčíně i příští rok 1.B třída.
6. června nás čeká přímý souboj s Blovicemi o
sestupové místo a poslední zápas odehrajeme o týden
později v Dlouhé Vsi. Plný bodový zisk z těchto zápasů
by měl zaručit alespoň účast v baráži.
Béčko v jarní části soutěže podává dobré výkony a má
šanci v konečném účtování dosáhnout na 3. místo.
Mladší žáci se po základní části zařadili do skupiny o 9.
– 16. místo, kde odehráli dosud většinu zápasů na
hřištích soupeřů a v posledních kolech se představí
domácím fanouškům.
Sezona ještě neskončila, ale v plném proudu je
organizační příprava na příští ročník.
Předpokládáme stejně jako letos přihlásit A a B tým
dospělých a mladší žáky.
Dále bychom rádi ve spolupráci se ZŠ pokračovali
v činnosti kroužku mladých fotbalistů. Rádi uvítáme
nové zájemce, kteří se mohou přihlásit ve škole u
p. Mašáta nebo u trenérů TJ Sokol.
Přes veškerou snahu a jednání s okolními oddíly
(Švihov, Měcholupy, Bolešiny) se nám nepodařilo
zajistit dostatečný počet hráčů pro obnovení činnosti
družstva dorostu.
Turnaj mladších žáků
V sobotu 20. června uspořádáme turnaj mladších žáků za
účasti 6 oddílů.
(Sokol Měčín, Sokol Plánice, SK Nepomuk, SK Plzeň,
FC Švihov, výběr okresu Pzeň-město)
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