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Slovo starosty
Vážení přátelé,
v letošním roce nám ledoví muži dávají pořádně
zabrat, ale i tak se jejich vláda chýlí ke konci.
Ale ani oni nám nezabránili v plnění volebního
programu. Úspěšně byla dokončena rekonstrukce vodovodu v Nedaničkách a to její první etapa. Náklady byly přes 800.000,- Kč, dotace Plzeňského kraje je 300.000,- Kč. Dále byla zhotovena základová deska pod pergolu a provedena parková úprava prostranství před DPS
v Měčíně, úprava prostranství okolo kaple
v Bílukách. Do 6. června bude opraveno a vyasfaltováno parkoviště před prodejnou COOP
v Měčíně, nový koberec dostane ulice za klubovnou SDH v Nedanicích a opravena bude
taktéž komunikace mezi Radkovicemi a Osobovami.

Velký kus práce jsme odvedli při údržbě
obecních lesů a pomalu se začíná rozbíhat
i údržba zeleně. Intenzivně se pracuje na projektové dokumentaci pro stavební povolení
horního náměstí, nového vjezdu a křižovatky
u školy v Měčíně. Největší akcí letošního
roku bude ale projekt IROP „Zřízení a modernizace odborných učeben v ZŠ Měčín“.
Celkové náklady na tuto akci budou
9.124.418,– Kč, dotace ze státního rozpočtu
je 8.211.976,20 Kč. Město musí z vlastních
zdrojů uhradit 912.441,80,– Kč. Hotovo musí
být do konce letošního roku.
Závěrem mi dovolte, abych vám poděkoval
za přízeň a spolupráci, a pevně věřím, že tato
bude pokračovat i nadále.
Váš starosta
Stanislav Skala

Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí
účetní doklady příspěvkové organizace ZŠ MŠ
Měčín za 1. čtvrtletí 2019 (rozvaha, výkaz zisku
a ztráty a přílohy účetní závěrky).
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje navýšení
provozního příspěvku pro ZŠ a MŠ Měčín
na 2. a 3. čtvrtletí 2019 ve výši 1.355.000,– Kč.
Navýšení provozního příspěvku bylo projednáno
v radě města dne 15. 5. 2019, usnesením č. 106.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
prodej stav. pozemku p. č. 161 v k. ú. Měčín
o výměře 6 m2 za cenu 260,– Kč/m2, stav. pozemek p. č. 47 v k. ú. Bíluky o výměře 8 m2
za cenu 230,– Kč/m2 a stav. pozemek p. č. 92
v k. ú. Radkovice u Měčína o výměře 8 m 2
za cenu 230,– Kč a úhradu veškerých nákladů
spojených s prodejem, firmě CEZ Distribuce, a.s.
Děčín, Teplická 874/8. Celková cena za pozemky činí po zaokrouhlení částku 5.270,– Kč.
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce
města Měčín, ve všech obcích a na internetových
stránkách dne 14. 3. 2019 a sejmut dne
3. 6. 2019.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí sdělení firmy Meridian Nová Energie, která sdělila,
že námi zaslané představy o finančních kompenzacích za větrné elektrárny jsou pro firmu
z ekonomického hlediska naprosto neslučitelné
se záměrem.
Zastupitelstvo schvaluje ukončení jednání s tím,
že je možné v budoucnu nadále jednat.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí
zprávu lesního technika p. Šindeláře o hospodaření v lesích města za rok 2010-2018.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí zápis č. 1/2019 finančního výboru.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí
a bez výhrad souhlasí se Závěrečným účtem
svazku, včetně účetní závěrky.

Zastupitelstvo města
Usnesení
ze 4. jednání zastupitelstva města Měčín,
konaného dne 10. 6. 2019
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí rozpočtové změny č. 3/2019. Příjmy jsou navýšeny
o 200.000,– Kč, výdaje jsou zvýšeni o 1.755.000,–
Kč.
Zastupitelstvo města Měčín bez výhrad schvaluje
rozbor hospodaření za období leden až duben 2019.
(příloha č. 2 plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně
komentář)
Zastupitelstvo města Měčín jednohlasně schvaluje
účetní závěrku města Měčín za rok 2018. Výsledek
hospodaření města Měčín za rok 2018 před zdaněním činí 1.013.835,12 Kč.
Zastupitelstvo města Měčín projednalo Závěrečný
účet města Měčín včetně závěrky, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a inventarizační zprávy a dává souhlas s celoročním hospodařením.
Při přezkoumání hospodaření Krajským úřadem
v Plzni za rok 2018 byly zjištěny chyby a nedostatky.
Rada nerozhodla o úkonu spadajícím do její vyhrazené pravomoci:
Náprava: rada města na svém jednání dne 3. 6. 2019
projednala účetní závěrky příspěvkové organizace
ZŠ MŠ Měčín za rok 2017 a 2018. Účetní závěrka
p. o. ZŠ MŠ za rok 2017 byla projednána pouze
v zastupitelstvu dne 5. 3. 2018, usnesením č. 360,
účetní závěrka p. o. za rok 2018 bude ještě projednána v zastupitelstvu na dnešním jednání.
Neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání:
Náprava: písemná informace o přijetí opatření
k nápravě chyb a nedostatků za rok 2017 byla odeslána KÚ PK 14. 9. 2018.
Ostatní chyby a nedostatky byly napraveny.
Závěrečný účet města byl zveřejněn na úřední desce
města dne 24. 5. 2019 a sejmut 10. 6. 2019.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí projednání účetní závěrky p. o. ZŠ MŠ Měčín za rok
2017 a 2018 radou města dne 3. 6. 2019, usnesením
č. 119. Zastupitelstvo bez připomínek souhlasí
s výsledkem účetní závěrky p. o. ZŠ MŠ Měčín
za rok 2018. Výnosy celkem 16.121.361,11 Kč,
Náklady celkem 16.075.457,38 Kč, výsledek hospodaření činí 45.903,73 Kč.
Výsledek hospodaření byl rozdělen do fondů usnesením zastupitelstva č. 46 ze dne 11. 3. 2019 –
fond odměn částka 5.000,– Kč, fond rezerv
40.903,73 Kč.

Základní škola
Není to tak dávno, kdy jsme se z roku 2018 přehoupli do roku 2019, a je tu téměř konec školního roku. V uplynulém čtvrtletí proběhla celá řada
akcí, zejména sportovních, ale také zápis
do 1. ročníku i do mateřské školy.
4. dubna proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 5. – 8. ročníku. Žáci
řešili v čase 60 minut 15 obtížnějších zajímavých
úloh, kde mohli uplatnit logické uvažování, představivost i počtářské dovednosti. Z 5. ročníku
úlohy Pythagoriády řešilo 14 žáků, ze 6. ročníku
se soutěže zúčastnilo 8 žáků, ze 7. ročníku
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12 žáků a z 8. ročníku soutěžilo 8 žáků. Nejlépe si
vedli z 5. ročníku Klára Horová, ze 6. ročníku František Šlais, ze 7. ročníku Karolína Němečková
a z 8. ročníku Lucka Sigmundová. V okresním kole
budou naši školu reprezentovat úspěšní řešitelé Klára Horová, Jana Šteflíková, František Šlais, Karolína Němečková a Natálie Šindelářová.
8. dubna proběhl zápis do 1. ročníku základní školy.
K zápisu přišlo celkem 15 dětí z našeho spádového
obvodu (třem z nich byl povolen odklad povinné
školní docházky) a 4 děti z jiných spádových obvodů. Do 1. ročníku tak celkem v září nastoupí
16 dětí. Od počtu přijatých dětí do 1. ročníku
z našeho spádového obvodu se odvíjí i možný počet
přijatých dětí do mateřské školy, kam proběhl zápis
pro
školní
rok
2019/2020
2.
května.
K předškolnímu vzdělávání bylo možné přijmout
12 nejstarších dětí z našeho spádového obvodu,
které se k předškolnímu vzdělávání přihlásily, více
nám kapacita mateřské školy neumožňuje.
Ve čtvrtek 2. května 2019 se uskutečnilo školní
kolo dopravní soutěže mladých cyklistů, kterého se
zúčastnili žáci od 4. do 9. ročníku. Školní kolo má
dvě části, první je test z pravidel silničního provozu
a druhá je jízda zručnosti, během níž musí soutěžící
překonat několik nelehkých překážek na jízdním
kole. V obou částech jsou mu počítány trestné body,
které se sčítají dohromady a vítězí ten, kdo má nejmenší celkový počet trestných bodů. Podle tradice
školní kolo uspořádali pro své mladší spolužáky
žáci 9. ročníku, kteří postavili na školním dvoře
překážkovou dráhu a během samotné soutěže počítali trestné body a dohlíželi na bezpečnost na jednotlivých překážkách, zajišťovali počítačové zpracování, ale také sami soutěžili. Ti nejlepší pak školu
reprezentují v okresním kole, které se koná
v Klatovech. Tam ke dvěma našim disciplínám ještě
přibude poskytování první pomoci a jízda po dětském dopravním hřišti, kde na dodržování pravidel
a správnou jízdu dohlížejí dopravní policisté
a strážníci městské policie. To se uskutečnilo
16. května v Klatovech. Naši žáci se tradičně umisťují na předních místech a nejinak tomu bylo i letos.
Družstvo mladších žáků ve složení Matěj Biroš,
Michaela Řehoušková, Anna Skalová a Zdeněk
Rašpl se umístilo na krásném 3. místě, přičemž
Zdeněk Rašpl byl zároveň vyhlášen nejúspěšnějším
chlapcem v soutěži. Družstvo starších žáků ve složení Adam Krotký, Jaroslav Petrželka, Johana Regnerová a Adéla Bendová v soutěži zvítězilo
a 29. a 30. května budou náš okres i naši školu reprezentovat v krajském kole. Chtěla bych všem
zúčastněným poděkovat za vzornou reprezentaci

naší školy a pogratulovat k jejich úspěchu. Velké
poděkování patří panu učiteli Zahálkovi, který
žáky na tuto soutěž i letos připravoval a na soutěž doprovázel. Našemu staršímu družstvu budeme držet palce, aby se jim dařilo i v krajském
kole.
Součástí tohoto soutěžního dne je vždy také turistické cvičení, během něhož si žáci procvičí
poskytování první pomoci, orientaci v terénu –
popis polohy pomocí orientačních bodů a přivolání první pomoci, topografické a turistické
značky, chování v přírodě, poznávání jarní přírody. Žáci 7. a 8. ročníku společně vyrazili pěšky
až do nedalekých Petrovic, aby si prohlédli kámen Otce národa Františka Palackého.
V tento den k nám do školy zavítal i náš starý
známý – pan Libor Marek, který opět přijel
se zajímavým pořadem o historii naší země –
letošním tématem byli poslední Přemyslovci
a jejich doba.
Ve středu 15. května se konala v KSC Měčín
besídka ke Dni matek, kde vystoupili pro svoje
maminky žáci 1., 2., 3., 4. a 6. ročníku, besídku
tradičně zakončilo vystoupení pěveckého sboru
pod vedením paní učitelky Chloupkové. Před
besídkou probíhal také již tradiční prodej žlutého
kvítku měsíčku lékařského Ligy proti rakovině.
Tématem letošního 23. ročníku byla „rakovina
plic a možnosti její prevence“. Prodáno bylo celkem 186 kytiček a vybraná částka činí 4 393 Kč.
Všem, kteří zakoupením kytičky přispěli na boj
s touto zákeřnou nemocí, moc děkujeme.
Poděkování
S koncem školního roku bych chtěla poděkovat
všem pedagogům základní a mateřské školy,
všem provozním zaměstnancům a těm, kteří nám
pomáhají při zastupování našich pracovníků
v době jejich nepřítomnosti. Ti všichni svojí prací s dětmi a pro děti přispívají k vytváření příjemné atmosféry ve škole, svým odpovědným
a svědomitým přístupem přispívají k plynulému
chodu školy, vytvářejí dětem příznivé podmínky
a zajišťují kvalitní vzdělávání. Velké poděkování
patří i těm, kteří se ve svém volném čase věnují
práci s dětmi v zájmových kroužcích – paní učitelce Šustáčkové (Šikulové), panu trenérovi Svojanovskému (basketbal), panu učiteli Častovi
(florbal) a panu učiteli Mašátovi (dívčí florbal).
Všem zaměstnancům přeji příjemné prožití zasloužené dovolené a žákům a dětem krásné slunečné letní prázdniny.
Poděkovat bych chtěla i zřizovateli, Městu Měčín, který poskytuje nemalé finanční prostředky

nejen na provoz školy, ale i na rekonstrukce a vybavení. Během letošních prázdnin to bude na rekonstrukci dvou učeben v 1. patře školy (multimediální
a přírodovědná – včetně přírodovědného kabinetu),
rekonstrukce žákovských dílen a vybudování keramické učebny ve sklepních prostorách školy a vybudování bezbariérového sociálního zařízení
v přízemí školy. Z tohoto důvodu bude letos školní
rok žákům základní školy končit o týden dříve
a vysvědčení dostanou už 21. června. Projekt je
realizován v rámci IROP (Integrovaný regionální
operační program), z něhož zřizovatel získal
na tento projekt částku 8 211 976,20 Kč a ze svého
rozpočtu přispěje částkou 912 441,80 Kč. Celkové
náklady na projekt jsou 9 124 418 Kč a zřizovatel
musí celý projekt nejprve předfinancovat a až
po schválení uznatelných nákladů poskytovatelem
dotace budou uznané náklady proplaceny. Jsme si
vědomi, že pro město je to velká finanční zátěž,
a velice si přístupu zřizovatele ke škole vážíme.

Utkáme se ve skupině se švédským týmem Töby
FC Gul, českým FBC Spartak Kaplice a švýcarským Zug United G14 Red. Obhajoba skvělého
loňského bronzu bude velmi složitá, protože budeme téměř o dva roky mladší než ostatní, jelikož jsme postoupili věkem o kategorii výše. Těšíme se ale na nové přátele, poznávání Prahy
a zážitky, které nám přinese nejen tento turnaj,
ale i další akce spojené s florbalem. Počátkem
května jsme se zúčastnili v Plzni rozvojového
turnaje starších žaček, který jsme ovládli.
Ve druhé polovině měsíce května jsme z Plzně
přivezli opět zlato z turnaje Fat Pipe Open Junior
2019, kde jsme ve skupině remizovali 4:4 se Slavií Plzeň, přehráli Podbořany 10:1, Mladou Boleslav 3:2, v semifinále Kadaň 4:3 a ve finále
opět Slavii Plzeň 10:1. Tohoto turnaje se zúčastnili i naši nejmenší hráči, kteří před sebou mají
ještě dlouhou cestu, ale bojovali srdnatě. Trojice
našich mladších žákyň posílila tým starších žáředitelka školy kyň SC Klatovy a po vyhrané základní skupině
Dívčí florbal Měčín
třemi brankami naše děvčata rozhodla finále
Dívčí florbal v Měčíně navštěvují děvčata ve věku s Kadaní, které skončilo celkově 4:1.
od 7 do 15 let. Scházíme se pravidelně třikrát týdně Tým mladších žaček v sezóně 2018-2019:
v tělocvičně ZŠ a MŠ Měčín a rozvíjíme sportovní Alechko Viktoriya, Bendová Adéla, Bubeníková
všestrannost i florbalové dovednosti. Spolupracu- Denisa, Duchková Tereza, Kováříková Barbora,
jeme se Sport Clubem Klatovy a pod touto hlavič- Kubíková Nela, Mašátová Tereza, Šindelářová
kou jsme sehráli již druhý soutěžní ročník Natálie, Šindelářová Eliška, Šosová Adéla,
v kategorii mladších žáků systémem 3 + 1. Celá Šustáčková Lucie, Velkoborská Kateřina, Tomasoutěž probíhala od loňského října do dubna letoš- nová Terezie
ního roku a to turnajovým způsobem, kdy jsme
se zúčastnili celkem 8 turnajů. Z těchto osmi akcí
jsme odjížděli pětkrát vítězně. Nutno dodat, že tato
umístění vycházela ze zodpovědného přístupu hráček k tréninku a vynikající týmové spolupráce.
Souvisí s tím i zájem rodičů, kteří se staví do role
fanoušků, dopravců, fotografů, zdravotníků i florbalových expertů. Za vše si zaslouží veliké poděkování. Některé hráčky občas v sezoně úspěšně doplňovaly družstvo mladších žáků Klatov.
Spolupracujeme také se Sokolem Švihov, kam jsme
byli pozváni na otevření nové tělocvičny a následně
se několikrát utkali v přátelských zápasech. Pětice Závěrem bych ještě jednou chtěl poděkovat rodihráček byla také vybrána mezi 60 nejlepších hráček čům za zázemí, jež nám vytváří při turnajích,
v našem kraji. Bohužel zranění hned jednu z nich ZŠ a MŠ Měčín za podmínky, ve kterých nám
vyřadilo z tréninků tohoto výběru, ale další čtyři umožňuje trénovat, Sokolu Švihov za výbornou
se ocitly postupně mezi 25 nejlepšími. Dvě z nich spolupráci a fotodokumentaci, Sport Clubu Klajedou reprezentovat kraj do Ostravy a dále jim mů- tovy za možnost hrát soutěžní utkání a všem fažeme jen držet palce, aby se dostaly na Olympiádu nouškům za jejich podporu.
mládeže konanou v Liberci. Byl by to skvělý Rádi mezi sebou uvítáme nové hráčky, které by
úspěch. Celý tým má ještě o prázdninách v plánu chtěly florbal například jen zkusit. Také by
mimo jiné největší evropský turnaj Prague Games se moc hodila pomoc v trenérské práci. Stačí
2019, kde již máme nalosovány zajímavé soupeře. se jen ozvat.
Mgr. Radek Mašát
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Dne 10. 6. 2019 proběhlo loučení s devátou třídou
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Zprávy z kultury
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Vítání občánků
Dne 18. 5. 2019 se uskutečnilo v obřadní síni měčínského úřadu slavnostní vítání občánků. Přivítáno
bylo devět nových občánků, které doprovodili jejich
rodiče. Osm holčiček a jeden chlapeček se společně
poprvé setkali s představiteli města. V úvodu vystoupila batolátka ze středečního kroužku Hrátky
s batolátky. Děti předvedly naučené básničky a písničky. Poté převzal slovo pan starosta. Všechny
přivítal a popřál dětem úspěšný a šťastný vstup
do života. Všichni noví občánci dostali od města
Měčín hodnotné dárky. Celé příjemné dopoledne
bylo zakončeno společnou fotografií.

chodu Potraviny VEČERKA za poskytnutí pečiva na tuto akci zcela zdarma! Pak jsme ozdobili
Májku, která byla následně i postavena, a nechybělo ani tradiční upálení čarodějnice, kterou jsme
od školy přinesli. Hranice se našim hasičům
opravdu povedla, jak můžete posoudit z přiložené fotografie. Myslím, že se akce skvěle vydařila, protože i počasí nám přálo a doufám, že příští
rok se sejdeme minimálně ve stejném počtu
a se stejně dobrou náladou jako letos!!
Za VKŠM Denisa Čejka Hájková

Různé zprávy
Ohlédnutí za akcí Ukliďme Česko

Pálení čarodějnic

Děkujeme všem, kteří se účastnili akce, při které
se uklízel Měčín a okolí. Pochvalu si zaslouží
děti, kterých bylo podstatně více než dospělých.
Odpadků bylo bohužel mnoho, je k nevíře, kolika
lidem je životní prostředí lhostejné. Akce
Ukliďme Česko je celostátní, není to zábava
pro děti, uklízet by měli všichni, komu záleží
na prostředí, v kterém žijeme. Sbírat odpadky by
měla zejména ta "matka", která plní příkopy naší
obce použitými dětskými plenami. Našli jsme
jich více jak 60, takže to nemůže být náhoda.
30. 4. 2019 se již tradičně konalo u hasičárny Pálení
čarodějnic. Tuto akci pořádala VKŠM ve spolupráci
s SDH Měčín. Čarodějnice se sešly u školy a průvodem plynule pokračovaly k hasičárně, kde byly
připraveny soutěže pro děti a hlavně Májka, kterou bylo potřeba s pomocí všech zúčastněných ozdobit. Děti se vyřádily na koloběžkách, létaly
na koštěti kolem perníkové chaloupky či házely
šiškami na terč.
Za každý splněný úkol samozřejmě následovala
odměna. Účast byla opravdu velmi překvapivá, hasiči ugrilovali a dětem rozdali přes 60 kusů
buřtů. Tímto bych chtěla poděkovat majitelce ob7

Petra Braunová

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám představila nově vzniklé hnutí Rodiče pro budoucnost
– Plzeňský kraj. Jsme skupinou rodičů, kteří
se zasazují o ochranu životního prostředí konkrétními a praktickými kroky, a usilují o obnovu

zdraví krajiny. Velice si přejeme, aby naše děti
i další generace mohly vyrůstat v přirozeném
a zdravém prostředí. Původně jsme vznikli jako
podpůrná skupina hnutí studentů za klima FridaysforFuture, naše zaměření je však širší, rozvíjíme
ekologická témata v každodenním životě.
Podle všech klimatických modelů je zjevné, že dochází k obrovským a zřejmě nevratným změnám
životního prostředí na celé planetě. Důvodem je
kritické množství skleníkových plynů v atmosféře
a devastace zemského povrchu. Znečištění dnes již
každého místa na Zemi dosáhlo takového stupně, že
jsme svědky a přímými účastníky vymírání milionů
druhů rostlin a zvířat. A přesto stále slyšíme o potřebě dalšího ekonomického růstu a zvyšování zisků. Komu to má prospět? Kdo profituje z neustále
se zvyšující výroby, obchodní výměny, narůstající
těžby a přepravy? Obyčejní lidé, tj. většina obyvatelstva, v žádném případě. Realitou je neustále se
zhoršující životní prostředí, stále se zrychlující
proměna klimatu, jejímž projevem jsou extrémní
výkyvy počasí, častá sucha či záplavy, alarmující
znečištění půdy, podzemních vod, řek, moří a oceánů. Masové vymírání druhů.
Věříme, že každý člověk se může nějakým způsobem zasadit o pomoc přírodě, často jde o každodenní maličkosti, které však v součtu znamenají
velký rozdíl a pozitivní změnu. Proto je zde i naše
skupina, která usiluje o všeobecnou informovanost
v oblasti ochrany prostředí. Každý může něco udělat, každý krok se počítá. Jde o jednoduchá, ale
účinná opatření, například:
 postupný přechod na ekologickou domácnost,
používání ekologicky odbouratelných čistících a kosmetických výrobků. Dnes jsou již
běžně dostupné a cenově srovnatelné
s běžnou drogerií
 šetření s vodou, zadržování dešťové vody kolem domu a na zahradě
 snížení spotřeby masa.
 nakupování ekologických produktů od místních pěstitelů a chovatelů
 pěstování ovoce a zeleniny na zahrádkách
a podpora místní distribuce
 používání vlastních látkových tašek a sáčků
při nákupu
 nakupování nápojů balených ve vratných lahvích
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 nenakupování výrobků zjevně zabalených
v nadměrných obalech a výrobků na jedno
použití
 pečlivé třídění odpadů atd.
Najdete nás na Facebooku jako skupinu Rodiče
pro budoucnost – Plzeňský kraj. Přidejte
se k nám a sdílejte informace například o místních ekologických pěstitelích a chovatelích,
přečtěte si o tom, jak bez chemie pěstovat potraviny na vlastní zahrádce, a mnohé další. Těšíme
se na vás.
Mgr. Jana Šteflíková, Nová Ves u Kbela

Redakční pošta
Nedávno jsem si při procházce prošel „kruhový
lesík“ (neznám správný místní název) nedaleko
čistírny odpadních vod a napadla mne myšlenka,
kterou bych chtěl směřovat na městské zastupitelstvo. Z medií i od odborníků se neustále ozývají varování ohledně budoucího nedostatku vody. Já sice neznám hydrogeologickou situaci
„našeho“ zdroje pitné vody, ale tady máme další,
který už byl evidentně využíván, jen se tak nějak
nechal zpustnout. Z katastru jsem zjistil, že pozemek má několik vlastníků. Myslím, že město
by s nimi mělo uzavřít nějakou dohodu (třeba už
ji má?) a zdroj nějakým způsobem opravit a zajistit. Myslím, že by ani nemuselo prozatím jít
o žádnou velkoakci s projektem a schvalovacími
řízeními. Přistavit kontejner a brigádně vyčistit
lesík (je tam tedy „neekologického“ odpadu požehnaně) by moc peněz nestálo. Dobrovolní
hasiči by v rámci cvičení mohli rezervoár vystříkat a vyčerpat. Opravit a znovu osadit kryt by asi
nebyla akce zatěžující rozpočet, i kdyby se při ní
navíc nainstalovala ruční mechanická pumpa
(„pro jistotu“). Jediná trochu finančně „náročnější“ část by spočívala ve vybudování oplocení
s brankou v blízkém okolí zdroje, ale stále bychom se asi pohybovali v řádech maximálně desítek tisíc (klíč by byl samozřejmě na městském
úřadu). A já, abych nebyl jen ten, co si neustále
stěžuje a nic nedělá, zajistím ve své režii laboratorní rozbory vody, aby byla známa její kvalita
a tak pro budoucí možné využití nutné technologie k její úpravě. Doufám, že tahle myšlenka
není až příliš scestná a mohla by najít podporu
jak u zastupitelů, tak snad i u obyvatel Měčína.
A protože článek v tisku není žádná oficialita,
budu tuhle ideu předkládat i na jednání zastupitelstva.
Jiří Jiránek Černovec
Tento článek je osobním názorem pisatele, který též odpovídá za údaje v něm uvedené.

Spolky

rý byl umocněn důstojným zakončením jejich
studia VU3V.
Cesta do Prahy byla pohodová a probíhala velmi
klidně. Počasí bylo příjemné a po prohlídce celého areálu ČZU v Praze prožili posluchači den,
na který nikdo nezapomene, neboť promoce na
PEF ČZU v Praze patří k nejlepším životním zážitkům.
Vždyť promoce je slavnostní akt ukončení daného studijního programu, při kterém seniorští studenti obdrží "Osvědčení o absolutoriu Virtuální Univerzity třetího věku" při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity
v Praze. Promoce vyjadřuje nejen dosažení osobního úspěchu dříve narozených studentů, ale je
také příležitostí pro jejich rodinné příslušníky,
přátele a známé se slavnostního aktu zúčastnit
a osobní gratulací vyjádřit svým blízkým obdiv
a úctu. Čím dál více seniorů se dožívá důchodového věku v dobré duševní a fyzické kondici.
Pro její udržení je důležitý aktivní přístup k životu a další zapojení těchto občanů do společenského dění.
Je potřeba zdůraznit, že i na venkově jsou lidé,
kteří mají zájem o vzdělávání v každém věku.
VU3V v Měčíně je důkazem toho, že i na venkově se může člověk vzdělávat, a tím se vyrovná i velkým městům, kde působí univerzity.
V současné době je vzdělávání celoživotním procesem, který se týká každého z nás.
Touto cestou děkujeme ZŠ v Měčíně a městu
Měčín za podporu a vstřícnost při realizaci
VU3V v průběhu uplynulých let.

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych jménem Mysliveckého spolku Měčín zareagoval na článek pana Jiránka, který vyšel
v Měčínských novinách číslo 1/2019. Zmíněný pán
zde nepodloženými fakty podsouvá čtenářům
svůj názor na úbytky srnčí zvěře a zakázaný lov
dravců. Pravdou je, že kmenové stavy srnčí zvěře
se snižují, nikoli však vinou myslivců a regulovaného odlovu této spárkaté zvěře, který je zanedbatelný. Skutečných příčin je mnoho, ale největším
problémem je změna zemědělského hospodaření,
zejména velké lány řepky olejky. U zvěře dochází
po požití většího množství této pro ně chutné plodiny k otravě organismu a k následnému úhynu. Obrana proti tomuto jevu téměř neexistuje. Jediná
možnost, jak mohou myslivci zvěři pomoci, je přikrmování jádrem (oves, ječmen). Alarmující situací
se už zabývají i zákonodárci a připravované změny
v zemědělském hospodaření by měly být
ve prospěch přírody. V letošním roce budou před
senosečí instalovány akustické plašiče. Tímto prosíme všechny, aby tato zařízení neničili a nepřemisťovali.
Nyní k údajně zastřelené zvěři – jedná se o velmi
odvážné tvrzení, které není podloženo důkazy
a mohlo by být doloženo pouze veterinárním vyšetřením. Stejné je to i v případě zmiňovaných usmrcených dravců, kdy se jedná o přísně chráněné druhy a jedná se tedy o trestný čin, kterého by se žádný
z členů mysliveckého spolku nedopustil. Nálezy
uhynulých dravců lze vysvětlit i jinými přirozenějšími způsoby než dalším nepodloženým tvrzením.
VU3V ks Měčín (lek. Ing. Tichá)
Hlavní náplní činnosti členů mysliveckých spolků
je ochrana a péče o přírodu. Je smutné, že pan Jiránek tuto možnost ani v nejmenším nepřipouští Okénko zahrádkáře
V našem malém okénku zahráda vidí myslivecké spolky a jejich členy pouze
káře chceme poděkovat za Vaši
v negativním světle.
účast na akcích pořádaných
Na závěr nutno podotknout, že každý milovník příZO Měčín. V uplynulém období
rody může využít možnosti a při podobných situaroku 2019 jsme se s Vámi pocích informovat přímo mysliveckého hospodáře
tkávali na našich přednáškách,
nebo předsedu, aby měli možnost se k problému
a to v měsíci březnu na téma
vyjádřit nebo ho řešit.
Zahrádka.
S pozdravem myslivosti zdar předseda MS Měčín
Václav Korčík Další
akci
bychom
chtěli
uskutečnit
v podzimním období či Vánoc formou přednášky
Virtuální Univerzita třetího věku
či tvořivého odpoledne. O těchto akcích budete
Konzultační středisko Měčín
informováni.
Když v roce 2012 začala působit VU3V v Měčíně, Společně s ostatními zahrádkáři v okolí budeme
nikdo netušil, jakým směrem se bude vyvíjet. spolupracovat na společných akcích, zájezdech
A uběhlo více jak 6 let a v letošním roce máme ab- či výstavách. Přejeme hezky prožité dny a přísolventy VU3V, kteří se dne 17. května 2019 zú- jemně prožité dovolené a hodně pěstitelských
častnili slavnostní promoce na ČZU v Praze. a zahrádkářských úspěchů.
Pro úspěšné absolventy to byl opravdu zážitek, kteČeský zahrádkářský svaz ZO Měčín (výbor)
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A na přání našich čtenářů připojujeme recept
Křehké placky
40 dkg hladké mouky – osolit
10 dkg rozpuštěného másla
1 lžíce sádla
1 vejce
1 smetana
Udělat těsto, vyválet z něj dvě placky, dát na plech
a před pečením je propíchat vidličkou.
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