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Vánoce a konec letošního roku se rychle blíží a s nimi
čas bilancování. Jistě nejvýznamnější akcí letošního
roku bylo zahájení výstavby ČOV a kanalizace
v Měčíně. Tato, po finanční a stavební stránce,
největší stavba v historii Měčína zasáhla a jistě
zasáhne do života nás všech. Výstavba probíhá dle
schváleného harmonogramu. Věřím tudíž, že stavební
práce budou v příštím roce zdárně dokončeny a ČOV
bude
uvedena
do
zkušebního
provozu.
O podrobnostech napojení domácností budete
samozřejmě včas informováni. Dovolte mi proto,
abych vám všem poděkoval za trpělivost a spolupráci.
A co chystáme kromě výstavby ČOV na příští rok?
V první řadě budeme provádět rekonstrukci
vodovodního řadu v ulicích Za Rybníkem, Farní,
Dvorské a V konci. Součástí budou i nové vodovodní
přípojky. Náklady na tuto akci budou ve výši
700.000,- Kč. Oprava komunikací nás vyjde
na 3.000.000,- Kč, rekonstrukce dolního náměstí
na 1.000.000,- Kč. Nové projekty (chodníky, nové
sídliště…) 880.000,- Kč. Plánujeme i výkup pozemků
pro výstavbu rodinných domků. Po novém roce
dostanou měčínští hasiči nové zásahové vozidlo
pro evakuaci osob. Cena bude 1.500.000,- Kč, kterou
by z 90 % měla pokrýt státní dotace. Vedením SÚPK
je také přislíbena generální rekonstrukce komunikací
protínající Měčín, které jsou v majetku Plzeňského
kraje. Realizaci předpokládáme ve IV. čtvrtletí
příštího roku. Dále bychom chtěli provést revitalizaci
horního rybníka v Bílukách. Zde předpokládáme
náklady ve výši 550.000,- Kč. Doufáme v alespoň
50 % dotaci. Chtěl bych zde jen podotknout, že toto
vše můžeme realizovat jen díky v minulosti
vytvořené rezervě, díky dobrému hospodaření vedení
města. Výše rezervy je takřka 25.000.000,- Kč.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych vám ještě jednou
poděkoval za trpělivost a spolupráci. Přeji vám i
vašim rodinám, šťastné a veselé Vánoce, bohatého
Ježíška, hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti
v novém roce, v roce 2017.
Váš starosta
Stanislav Skala

hranic. Vyprávěla dětem o své práci, o životě v této
zemi, zvyklostech, postavení žen a celé řadě dalších
zajímavostí.

Městský úřad
Nové autobusové spoje
Na lince 432081 přibyde dopolední spoj, který pojede
v pondělí a středu v 10:35 z Klatov přes Ostřetice,
Petrovičky do Měčína (příjezd 11:08). Na této lince
zároveň pojede spoj 2 pouze z Měčína, nikoli již z Kbelu
(0 cestujících).
Na lince 432080 pak přibyde dopolední spoj, jenž pojede
v pondělí a středu. Autobus bude odjíždět z Měčína
v 11:25 a pojede přes Nedaničky, Předslav, Otín a
Točník do Klatov (příjezd 11:55).

„Dne 19. 9. 2016 se ve škole konala beseda
o Saudské Arábii. Vyprávěla nám neteř Petry
Braunové. Dozvěděli jsme se mnoho nových a
zajímavých věcí. Adélka žila v Saudské Arábii 6 let.
Pracovala tam jako porodní asistentka. Nejvíce nás
zaujali jejich zvyky. Například neslaví Vánoce, ženy
musí stále nosit šátky na hlavě. Když si je na ulici
sundají, mohou je zavřít do vězení. Dále je zajímavé,
že muž může mít čtyři manželky, které o sobě nemusí
vůbec vědět. Asi se ptáte: „Jak si je střídá?“
Po jednom dni. Žena má minimálně 10 dětí. Nesmí
řídit auto. Další zajímavostí je, že děti chodí déle
spát, např. ve tři hodiny ráno. I přes to bychom tam
žít nechtěly. Beseda byla moc zajímavá.

Městský úřad
Městský úřad bude od 27. – 30. prosince uzavřen.
MěÚ Měčín

Městská knihovna
Městská knihovna Měčín bude od 20. 12. – 30. 12. 2016
uzavřena.

Táňa Ambrožová, Kateřina Motlíková, 6. třída

Lékárna
Lékárna bude uzavřena ve středu 21. prosince a v pátek
30. prosince 2016.

Ve čtvrtek 22. září se vybraní žáci 4. – 9. ročníku
zúčastnili přespolního běhu v Nýrsku. I když ze sebe
všichni vydali maximum, byly medailové pozice nad
síly našich žáků, ale mezi ostatními závodníky se
rozhodně neztratili.

Základní škola
Školní rok začal před nedávnem a už se blíží Vánoce a
s nimi i konec roku. Ale i za tak krátkou dobu se toho u
nás ve škole hodně událo.

V úterý 27. září se konal v Plzni fotbalový turnaj
O pohár hejtmana Plzeňského kraje, na kterém naši
školu reprezentovalo družstvo mladších žáků, které
obsadilo skvělé 5. místo a přivezlo pěkné ceny.
O stejný pohár si o týden později, 4. října, zahráli i
naši florbalisté. V základní skupině sehráli dva
vítězné zápasy ze čtyř. Celkově naše škola obsadila
16. místo a pro školu získali hráči florbalové branky.

K 30. září ukončil z osobních důvodů pracovní poměr
pan učitel Mgr. Radek Mašát. Na jeho místo nastoupila
kvalifikovaná učitelka z Klatov paní Mgr. Miroslava
Zámečníková. Od října jsme v kolektivu přivítali opět
paní učitelku Annu Votípkovou. Zastupuje paní učitelku
Sedlákovou,
která
je
v dlouhodobé
pracovní
neschopnosti.

Čtvrtek 29. září strávili žáci od 5. do 9. třídy
s myslivci v Měcholupech. Průvodcem jim byl pan
Touš, od kterého se dozvěděli mnoho o práci
myslivců. Viděli, jak pracuje myslivecký pes, co
všechno musí umět a jak ho myslivec využívá při
honu. Kromě toho si také opekli buřty a ve zbylém
čase si i zasportovali.

Od pátku 9. září zahájili žáci 4. a 5. ročníku výuku
plavání. Žáci 4. ročníku jezdili na plavání prvním rokem,
proto absolvovali základní výcvik. Žáci 5. ročníku
jezdili již druhým rokem a čekal je zdokonalovací kurz.
Celkem navštívili plavecký bazén desetkrát a druhých
pěti lekcí se zúčastnily i děti z mateřské školy.

"Ve čtvrtek 29. 9. 2016 se žáci 5. až 9. ročníku
zúčastnili dne s myslivci, který pořádalo Myslivecké
sdružení Domažličky v areálu „U zlomené pažby“
v Měcholupech. Přivítal nás myslivecký hospodář Jan
Touš s jeho věrnými psy Ralfem a Hesem. Nejprve
nám pan Touš ukázal odchovnu bažantů a řekl nám
mnoho informací k jejich chovu. Poté nám předvedl
práci s loveckými psy, což bylo velmi zajímavé. Byly
to ukázky dovedností, které pes při lovu potřebuje.
Například dohledávání a přinesení střelené zvěře,
vodní práce – aport. Názorně nám také ukázal, jak se
lovecký pes těmto dovednostem učí. Během ukázek a
povídání nám všem docela vytrávilo, byl nejvyšší čas
vrátit se k ohni a opéci si špekáčky. Po jídle hráli
někteří z nás míčové hry, jiní, převážně děvčata se
raději věnovala Ralfovi a Hesovi. Škoda, že někteří
z nás dávali najevo svůj nezájem. Přesto si myslím, že

Ve čtvrtek 15. září přijel do školy po několika letech pan
Hrabě, aby žáky seznámil s některými tradičními i méně
známými hudebními nástroji. Na vzdělávací pořad přijeli
i žáci z předslavské základní školy.
„Ve čtvrtek 15. září nám zpříjemnil odpoledne pan
Hrabě se svými hudebními nástroji. S sebou si přivezl
theremin, saxofon a dva dotykové nástroje. Vše okolo
nástrojů nám vysvětlil, například jak hrát na theremin,
jak dlouho mu trvalo, než se na ně naučil. Na všechny
nám zahrál a někteří si je mohli vyzkoušet. Celý pořad
byl velmi zajímavý."
Týna Sládková, 7. ročník

V pondělí 19. září zavítala mezi žáky neteř paní Petry
Braunové Adéla Partlová, která několik let pobývala
v Saúdské Arábii jako pracovnice organizace Lékaři bez
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Konec listopadu a začátek prosince byl ve znamení
florbalu. V úterý 22. listopadu se naši nejstarší kluci
zúčastnili okrskového kola FLORBAL 2016
v Klatovech. V základním kole dokázali porazit tým
Masarykovy ZŠ, s Velharticemi i po zranění Daniela
Hajšmana remizovali a Gymnáziu Klatovy
podlehli 2:1. Z bojů nás v dalším postupovém kole
vyřadili hráči ZŠ Čapkova. Přesto patří celému týmu
nejen poděkování za vzornou reprezentaci školy, ale i
za úžasné nasazení, neboť celý turnaj odehráli
bez možnosti střídání. Hráči: Muknšnábl Filip, Šimek
Hynek, Šindelář Vladislav, Petrželka Jaroslav,
Hajšman Daniel, Mašek Ondřej.

tento den byl velmi vydařený a většina dětí nadšená.
A ještě jednou děkujeme panu Toušovi a jeho psům,
za tento zážitek."
Caroline A. Wiedemann, 7. ročník

V tentýž den, kdy byli žáci v Měcholupech s myslivci,
družstvo starších chlapců soutěžilo v atletickém čtyřboji
v Klatovech, družstvo starších dívek o den později.
Soutěžilo se ve sprintu, vrhu koulí, skoku do výšky a
vytrvalostním běhu. Čtyřboje se zúčastnilo celkem osm
škol, a to nejen z Klatov, ale i z Nýrska, Sušice a
Švihova. Naši školu reprezentovalo družstvo složené
ze žáků 9. třídy – Filip Muknšnábl, Hynek Šimek,
Jaroslav Petrželka, Daniel Hajšman a Vladislav Šindelář,
které obsadilo skvělé 3. místo za ZŠ Plánická a ZŠ
Čapkova. V pátek 30. září pak soutěžila děvčata a naši
školu reprezentovalo družstvo ve složení Šárka
Dvořáčková, Jana Korčíková, Kristýna Sládková,
Caroline Wiedemann a Šárka Šindelářová. Těm už se
tolik nedařilo, ale i oni v konkurenci velkých městských
škol obstáli se ctí.

V přelomovém týdnu měsíce listopadu a prosince se
naši sportovci z 1. stupně zúčastnili dvou
florbalových turnajů v Klatovech. Šlo o Pohár florbal
2016, kde je již tradičně v okresním kole zastoupeno
velké množství hrajících družstev. Náš chlapecký tým
letos v konkurenci 15 družstev tak zejména sbíral
zkušenosti, zatímco dívčí tým dokázal vybojovat
2. místo v tomto okresním kole a zajistil si tak postup
do kola krajského, které se uskuteční 16. prosince.
Všem dětem za reprezentaci školy děkujeme a
úspěšným děvčatům navíc gratulujeme. Za chlapce
bojovali Jan Němec, Kryštof Holý, David Sopr,
František Šlais, Ondřej Cibulka, Jakub Krotký,
Tomáš Neuman a Marek Šimek za dívky Tereza
Duchková, Natálie Šindelářová, Adéla Bendová,
Adéla Šosová, Adéla Netrvalová, Vendula
Svobodová, Nela Kubíková, Lucie Šusťáčková a
hostující Tereza Mašátová.

Ve čtvrtek 7. října proběhlo ve škole podzimní tvoření
s paní Vítovcovou, kterou žáci znají z pravidelných
setkání ve školní družině. Tentokrát probíhalo tvoření
v průběhu celého dne a zúčastnily se ho téměř všechny
třídy.
„Dne 9. listopadu se zúčastnil 8. a 9. ročník Akademie
řemesel v KD v Klatovech, kde žáci měli možnost poznat
většinu škol z Plzeňského kraje a lépe se tak rozhodnout
o svém budoucím vzdělání. Studenti měli možnost ukázat
své obory v nejlepším světle, což se jim podařilo. Zaujaly
nás jejich výrobky, též i představení, jež si někteří
připravili. Milí středoškoláci byli velice ochotní při
zodpovídání veškerých dotazů. Některým z nás tato
návštěva velice pomohla při rozhodování. Jiní, ti co
věděli, jaké škole věnují další roky svého života, chytili
příležitost za pačesy. Nejen, že starší žáky podrobili
výslechu o svých školách, dokonce se nám svěřili se
zkušenostmi, jež získali při studiích. Také nám
prozradili, kdy se koná den otevřených dveří. Všem se
nám návštěva líbila. Doufáme, že příští rok, zde uvítáme
své bývalé spolužáky ze Základní školy v Měčíně."

V týdnu od 6. do 12. prosince byli naši žáci 6. a 7.
ročníku opravdu plně sportovně vytíženi. Oba týmy,
chlapecký i dívčí, odjely již v úterý do Klatov
na okrskové kolo soutěže Florbal škol 2016. Zde se
chlapci utkali s hráči z velkých klatovských škol, těm
jsme bohužel podlehli. Vítězství jsme získali s týmem
ze Strážova. Kluci obsadili 5. místo a do okresu
nepostoupili. Zato dívčí tým soupeřky ze své základní
skupiny doslova rozmetal. Dívky nejen, že vyhrály
všechny zápasy, ale celkově v turnaji dostaly pouze
1 branku. Vyneslo jim to nejen úterní vítězství, ale i
postup do okresního kola, které se konalo jen o 2 dny
později opět v Klatovech. V pátek se děvčata utkala
s vítězkami ostatních okrsků, se ZŠ Plánická z Klatov
a ZŠ Komenského z Horažďovic. V prvním zápase se
opakoval vítězný scénář a výhra nad ZŠ Plánická 5:0
je určitě výborným výsledkem pro naši malou školu.
Bohužel zlaté medaile a s tím i postup do krajského
kola jsme tentokrát, ač nerady a po úporném boji,
musely přenechat Horažďovicím. Stálo nás to nejen
všechny síly, ale i nějakou tu slzičku. Přesto konečné
2. místo v okresním kole soutěže a dovezené stříbrné
medaile jsou krásným výsledkem a všem hráčkám
patří uznání. Děkujeme tímto všem zúčastněným
za vzornou reprezentaci školy. Chlapecký tým: Jan
Muknšnábl, Marek Šimek, Vojtěch Korčík, Matěj

Lucie Krsová, Petra Česáková, 9. ročník

V pondělí 24. října se vydali žáci 3. ročníku spolu se
žáky ZŠ Předslav do Plzně, kde navštívili záchrannou
stanici pro živočichy. Průvodcem jim byl ředitel této
stanice pan Karel Makoň, který žákům přiblížil činnost
stanice a její význam.
V pátek 11. listopadu přijela do školy spisovatelka
dětských knih Ivona Březinová, která besedovala
se žáky od 2. do 9. ročníku. Beseda zaujala nejen žáky,
ale i vyučující a s knihami této spisovatelky budou mít
žáci možnost se blíže seznámit při společné nebo
individuální četbě, protože škola zakoupila do žákovské
školní knihovny několik sad jejích knih.
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Netrval, Jaroslav Petrželka, Jan Tureček, Michal Brant,
Jan Hajšman, Adam Krotký, Arnošt Reich.
Dívčí tým: Andrea Žižková, Karolína Wiedeman,
Kristýna Sládková, Eliška Krýzlová, Adéla Jarešová,
Šárka Šindelářová, Adéla Skalová, Tereza Zábranová,
Simona Petrželková, dík za přípravu patří i Sabině
Šuchmanové.
Ve čtvrtek 1. prosince přijel k nám do školy cestovatel
Petr Nazarov, který besedoval se žáky o svých cestách
do Ameriky. Tentokrát vyprávěl o cestě do Severní
Ameriky, především na jihozápad USA, kde poznával
památky na americké indiány a jedny z prvních obyvatel
Ameriky.
8. prosince celý druhý stupeň navštívil Techmania
Science Center v Plzni. Objevovali přírodní zákony, říši
zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou
v obnovitelných zdrojích prostřednictvím interaktivních
exponátů a měli tak možnost poznat svět kolem nás
prostřednictvím hry. V promítaném 3D filmu Titáni
doby ledové se přenesli o deset tisíc let zpět do doby,
kdy byla na Zemi nejnižší teplota v celé její miliardy let
dlouhé historii. Do doby, kdy vyhynula většina žijících
druhů a přežili jen ti nejzdatnější. Patřil mezi ně i
mamut, jeden z nejúžasnějších živočichů, který kdy
chodil po naší planetě. Společně sledovali nejen souboj
těchto titánů a lidí o přežití v dobách dramatických změn
klimatu, ale i fascinující příběh vědců a techniky, díky
níž je možné zkoumat toto období s větším
porozuměním než kdy dřív.

Říjen jsme zahájili netradičním odpolednem –
vyráběli jsme solné lampy. Připravili jsme si také
malé posvícení. S pomocí paní Brašnové jsme si
nazdobili posvícenské hnětýnky. Také jsme
uspořádali polodenní výlet do Zelené hory a jejího
okolí. Vypravili jsme se po stopách čerta a Káči
na kopec zvaný Taneček, Výlet se nám zdařil.
Dobrou náladu nám nepokazil ani déšť, který nás
zastihl na zpáteční cestě.
V listopadu jsme se těšili, že přijede Martin na bílém
koni. Kreslili jsme jej, vyprávěli jsme si o něm, ale
Martin stejně nepřijel. Nám to ale příliš nevadilo,
měli jsme plné ruce s přípravou Adventu. Vyráběli
jsme vánoční svícny, s kterými nám pomohla paní
Vlčková.
Než jsme se nadáli, je tu prosinec. U nás v družině
začal přípravou na příchod čerta a Mikuláše. Nadílku
nám zajistili žáci 5. ročníku. Celý týden si šili a
připravovali masky. Užili jsme si příjemné
odpoledne, při kterém občas ukápla i nějaká slzička
z oka některých nezbedů.
V prosinci nás přišla učit háčkovat a vyrábět
nádherné ozdoby z příze paní Štorcová.
Čas rychle utíká a nastává nejkrásnější období v roce
– Vánoce. My se na ně všichni moc a moc těšíme.
Před vánočními prázdninami si vyrobíme přáníčka a
jako každý rok tradičně posedíme u koled, čaje a
vánočního cukroví.
Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce a do
nového roku hodně štěstí a zdraví.
Vaše ŠD

Byly použity příspěvky z internetových stránek školy,
které psal Mgr. Jiří Zahálka, Mgr. Miroslava
Zámečníková a žáci školy.
Na závěr bych chtěla všem svým spolupracovníkům
základní školy, mateřské školy, školní jídelny i školní
družiny poděkovat za celoroční práci a popřát jim klidné
prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví,
pohodu a štěstí v osobním i pracovním životě. Totéž
přeji i vám všem, občanům Měčínska a zejména všem
těm, kteří během celého roku různým způsobem škole
pomáhali, ať už to bylo svým přístupem ke škole nebo
formou věcných darů a rozmanitými pracemi, které
vykonávali pro školu zdarma, a umožnili nám využít
ušetřené finanční prostředky na nákup pomůcek pro
výuku.
ředitelka školy

Školní družina
Nový školní rok začal jako tradičně seznamováním a
poznáváním nových kamarádů – prvňáčků. Snažili jsme
se jim vše nové vysvětlit a ukázat, aby se jim mezi námi
líbilo. Už zanedlouho zjistili, že se určitě nebudou mezi
námi nudit a čeká je spousta zajímavých zážitků.
Nejdříve jsme své malé kamarády seznámili s naší
školou a jejím okolím. Jako připomínka léta byla naší
první akcí módní přehlídka. Představilo se nám zde
hodně zajímavých modelů.
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Kulturní komise Města Měčín
Vás srdečně zve do kostela Sv. Mikuláše
v Měčíně

dne 18. 12. v 18:00 hodin

na Českou mši vánoční
Jakuba Jana Ryby
v podání pěveckého sboru Šumavan
za doprovodu Komorního orchestru
pod vedením pana Jaroslava Pletichy.
V úvodu vystoupí dětský pěvecký sbor
ZŠ Měčín pod vedením
paní Marie Chloupkové.

Kultura
Tříkrálová sbírka
Od 2. ledna do 14. ledna 2017 proběhne v našem
regionu Tříkrálová sbírka, která má u nás dlouholetou
tradici. Do této sbírky se zapojují i naše děti. Kdo by měl
zájem pomoci, může se přihlásit u p. Tykala. Hledáme i
dospělý doprovod. Děkujeme za ochotu a pomoc.
Zveme Vás…
V sobotu 17. prosince ve 14 hodin vás zveme do kaple
sv. Vojtěcha v Petrovicích na vánoční koncert žáků
pěveckého sboru ZŠ v Měčíně pod vedením p. Marie
Chloupkové.

rozvíjí psychomotorické, pohybové a kreativní
schopnosti. Výtvory si mohou odnést domů nebo jsou
vystaveny ve vestibulu knihovny.
Závěrem bychom chtěli poděkovat za pomoc a
spolupráci vedení školy, městu Měčín, místním
hasičům, paní Marušce Chloupkové a jejím
svěřencům a všem, kteří podporují kulturní život
v Měčíně. Doufáme, že i nadále se budeme doplňovat
a spolupracovat s ostatními spolky a Kulturní komisí
města Měčín.
členové VKŠ

Pojďte s námi za kulturou…
S blížícím se koncem roku je čas na ohlédnutí a
bilancování. Nechceme vyjmenovávat všechny akce (a
že jich nebylo málo), ale chceme především poděkovat.
Poděkovat všem, kteří nám pomáhají akce organizovat a
zajišťovat. Také moc děkujeme za poskytnutá zázemí –
zejména ZŠ a také manželům Netrvalovým při pořádání
kulturních akcí pro širokou veřejnost. Děkujeme i všem,
kteří na naše akce chodí, vážíme si vaší podpory.
Zachovejte nám přízeň.
Přejeme vám všem požehnané svátky, pevné zdraví a
náruč štěstí v roce 2017.
Vaše KK

Dětský divadelní spolek Měčín
srdečně zvou na silvestrovské představení

Spolky

NEJDŘÍV SE MUSÍTE NARODIT
aned Děti versus dospělí

Hasiči

Přijďte se pobavit
v pátek 30. prosince 2016
v 18 hodin do sálu KSC v Měčíně
Uvidíte i upoutávku na připravované představení
Noc na Karlštejně!
Venkovská komunitní škola
Co se týče akcí, tento rok byl bohatý. Spousta z vás si
přišla vytvořít nějaký šperk z dutinek nebo vánoční
ozdoby z korálků. Podzimní vazbu s floristkou paní
Kindelmannovou-Šebestovou jste také mnozí ocenili a
odhalit tajemství písma přišlo některým vhod.
Lampionový průvod sklidil veliký ohlas, účast byla
ohromná a moc bychom si přáli, aby se stal tradicí.
Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a pomoci.
Od široké veřejnosti a příznivců očekáváme nové
nápady a podněty. Mohou doplnit naše řady a stát se
členy, pak se budou moci podílet na jejich realizaci.
Maminky s dětmi předškolkového věku mohou přijít
každou středu dopoledne od 9 do 10 hodin do knihovny
na "Hrátky s batolátky", kde dětičky s pomocí rodičů

Náš sbor patří mezi nejstarší sbory z župy
Nepomucké a zároveň mezi nejstarší sbory českého
západu a království českého vůbec. O jeho založení
bylo uvažováno již v srpnu roku 1874, kdy vyhořel
místní zámek. Teprve však v roce 1876 bylo získáno
pro sbor 25 zakládajících členů a 5. 1. proběhla první
ustavující valná hromada. Oficiálně byl však sbor
založen r. 1877 na základě stanov schválených c. k.
místodržitelstvím ze dne 8. 3. 1877 a na ustavující
valné hromadě 12 dubna téhož roku. Zakládajícími
člen našeho sboru byl farář a děkan Josef Tichý,
hostinský Jan Čermák st., řídící učitel Jan Duchek,
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Od té nejjemnější jako je chytání na bič, až po těžkou
plavanou jako je chytání dravců na kačenu (kačena je
v rybářské hantýrce velký splávek). Ovšem
nejoblíbenější aktivitou je hra na rybu a rybáře. Jeden
dělá rybu a druhý se ho pokouší prutem zdolat.
Někdy jsou to těžké boje, že ani hasičská klubovna
nestačí. Poslední letošní kroužek bude v pátek 16.12.
od 18.30. Naši činnost můžete sledovat na nových
internetových stránkách www.mecinsko.cz/rybari
Na závěr roku musíme poděkovat všem za spolupráci
a to především městu Měčín, že nám poskytlo dotaci
na nákup rybářské bižuterie a literatury. Pravidelně se
scházíme v klubovně SDH Měčín a proto další velké
„Díky“ patří hasičům.

Martin Skřivan, předseda sboru, Josef Bočan, první
velitel sboru, Vojtěch Knedlík, Karel Valeš, Ondřej
Karhan, Karel Anton a Jan Linhart.
Náš sbor tedy pracuje již 140 let, a proto byla pro nás
velká čest uctít památku tohoto výročí a zároveň vzdát
hold všem členům našeho hasičského sboru, kteří se již
bohužel těchto oslav nemohli zúčastnit a kteří se velkou
měrou podíleli na chodu celého sboru.

Zajímavost na konec: To, co se tak pěkně leskne
na šupinách ryb, se pěkně leskne i v lacích na nehty,
rtěnkách a pudrech. Získávat perleťovou látku
z rybích šupin je však dost drahé, a proto se často
nahrazuje šupinkami chlorid-oxidu bismutitého.
Rybám spadl kámen ze srdce.

Toto významné výročí založení sboru dobrovolných
hasičů v Měčíně jsme oslavili 5.11. Oslavy zahájila
slavnostní mše v kostele sv. Mikuláše, kterou sloužil
generální vikář plzeňské arcidiecéze P. ThLic. Krzysztof
Dędek. Následoval slavnostní průvod za doprovodu
Dechového orchestru ZUŠ Klatovy k památníku padlých
z první a druhé světové války. Zde byla položena kytice
a zazněla česká státní hymna. Oslavy pokračovaly
slavnostní valnou hromadou s kulturním programem a
následnou volnou zábavou.
Za celý sbor bychom chtěli poděkovat všem, kteří se
našich oslav zúčastnili. Zejména jsou to město Měčín,
Dechový orchestr ZUŠ Klatovy, instrumentální soubor
Orchestrion Marie Tumpachové, pěvecký sbor ZŠ Měčín
Marie Chloupkové, Venkovská komunitní škola –
soubor Batolátka, měčínský farář P. Tomasz Kowalik a
všichni sponzoři.
Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a
mnoho úspěchů.

Petrův zdar! David Tumpach, Josef Bezděk

Zpráva od ZO ČSV Měčín.
Základní organizace v letošním roce má 37 členů,
kteří se vzorně starají o 367 včelstev. Jeden člen
nemá žádné včelstvo, ale to se jistě napraví. I když se
o včely řádně starali, přesto je trápila Varola,
se kterou se již potýkají od doby, kdy k nám byla
zavlečena. Bylo provedeno jak letní ošetření, tak i
podzimní při kterém byla zjištěna Varoáza v silnějším
zamoření než v létech minulých. Toto se stalo přes
veškerou
péči,
kterou
včelstvům
věnují.
Pravděpodobně došlo k zavlečení ze včelstev, která se
nacházela v přírodě jako divoká. Toto ale naši včelaři
nemohou
ovlivnit,
protože
se
v
našem
obhospodařovaném území nacházejí prázdné úly,
nezabezpečené proti vniknutí ulétlých rojů. Věříme,
že i tento problém se napraví a péče o včelstva našich
včelařů bude úspěšná.

Starosta sboru Miroslav Šlajch

Rybáři
Podzim a zima je v rybářském kroužku časem, kdy
probíhá teoretická příprava na příští rybářskou sezónu.
Je potřeba propilovat většinu rybářských technik. Začali
jsme hned s tou základní, a to je plavaná. Mladí rybáři si
vyzkoušeli většinu způsobů, jak chytat na plavanou.

Kozák František
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SDH Nedanice
Čas plyne jako voda a než jsme se nadáli, blíží se konec
roku 2016 a na dveře nám klepe nový rok 2017. Nastává
nejkrásnější doba v roce – Vánoce. Všichni začínáme
bilancovat. Také já bych se ráda chtěla poohlédnout a
zrekapitulovat stávající rok, který nám zanedlouho
končí. Jaro jako každoročně začalo v naší obci Nedanice
úklidem. Hasiči vyspravili zámkovou dlažbu okolo
autobusové zastávky.

Dovolte, abychom Vám popřáli ŠŤASTNÉ A
VESELÉ VÁNOCE, příjemné prožití nejkrásnějších
svátků v roce a v nadcházejícím roce 2017 hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů v osobním i
pracovním životě.

V květnu se zúčastnili okrskové soutěže, probíhalo
tradiční posezení u májky,

Čerti, kde jste letos byli?

Český zahrádkářský svaz ZO Měčín (výbor)

Krátké zamyšlení

Advent začal, přišlo 5. prosince a odpoledne, když se
začalo stmívat, jsem se už začal bát, že potkám
nějakého pekelníka. Než jsem došel z odpolední
procházky, nepotkal jsem ani živou duši. Asi se
všichni taky báli. Vešel jsem do svého domečku,
sundal kabát a boty a roztopil v kamnech. Za chvíli
bylo v kuchyni krásně teploučko. Ani jsem
nerozsvítil, sedl si k oknu a vyhlížel čerty, anděly a
Mikuláše. Padla pátá, šestá, sedmá hodina a stále nic.
Začal jsem vzpomínat na to, jaké to bylo, když jsem
byl ještě mladý. I když jsem žil na malé vsi, chodily
tam někdy i dvě skupiny a předháněly se, kdo přijde
do té které chalupy dříve. Jo, to bejvávalo! Lidi šli tak
nějak dohromady. Copak se to stalo? Že by zvyky a
tradice vymřely? Nebo už děti nezlobí? Zamyslel
jsem se!? Naopak, zlobí ještě více než dřív.

V červnu se zúčastnili vyřazovací soutěže v Mochtíně.
Uspořádali soutěž v chytání ryb, do kterého se přihlásili
malí i velcí rybáři. Nachytané úlovky jsme si večer
ugrilovali za účasti většiny obyvatel obce.
Léto bylo zakončeno noční soutěží v Přetíně.
Na podzim byla uspořádána brigáda na úklid okolo
hasičské klubovny spojená s přípravou dřeva na zimu.
Hasiči nezapomínají ani na naše nejmenší a připravili
jim mikulášskou nadílku.
Rok bude opět zakončen turnajem v prší, který má již
dlouholetou tradici a těší se velké oblibě.
Naším hasičům bych tímto chtěla poděkovat zaceloroční
práci a všem ostatním popřát krásné vánoční svátky a do
nového roku hodně lásky, pohody a zdraví.

Kdyby nebylo Čertovské veselice v hospodě a
každoročně nechodili čerti ve škole, tak by snad ani
nejmladší generace nevěděla, jak vlastně vypadají a
proč vylézají z pekla na zem. Že v předvečer
sv. Mikuláše obchází domy a hodným dětem nadělují
dobroty a zlobivým uhlí a brambory.

Okénko zahrádkáře
Chceme poděkovat za Vaši účast na akcích pořádaných
ZO Měčín.
V roce 2016 jsme se s Vámi potkávali na našich
přednáškách, a to v měsíci březnu Zeleninová zahrádka
s lektorem Ing. B. Lhotským, CSc., dále na velice
zajímavé přednášce v měsíci červnu na téma Byliny
s lektorkou Ing. J. Šmolíkovou. Zahrádkáři se zúčastnili
i akce „Ukliďme Česko“.

A o to byste chtěli naše nejmenší připravit? Vždyť by
neměli na co vzpomínat!
SDH Radkovice
Když bychom udělali malé ohlédnutí za tím, co jsme
si na rok 2016 naplánovali, tak už z jara se nám
povedlo uspořádat dvě brigády v lese. V létě jsme pro
změnu vymalovali celou klubovnu. Z kulturních akcí
jsme posledního dubna za přispění široké veřejnosti
ozdobili a postavili Máj. Na oplátku jsme všechny
přítomné pozvali na malé pohoštění a společně do
ranních hodin Máj hlídali. Bohužel letos se nám
úplně rozpadlo soutěžní družstvo, a proto jsme se
nezúčastnili okrskového cvičení.

Někteří z Vás se podívali i na různé výstavy, možná jste
byli na tradiční výstavě v Klatovech Zahrada Pošumaví,
která se konala v říjnu v prostorách Střední školy
zemědělské a potravinářské.
Dále bychom chtěli poděkovat našim členům
zahrádkářům za vzornou reprezentaci, jmenovitě
Tomáši SOPROVI za účast v soutěži Mladý
zahrádkář, dále pí. Haně SOPROVÉ za úspěšnou
reprezentaci v soutěži floristické, jak v Klatovech, tak i
v Praze.

Chtěl bych poděkovat všem členům, kteří se aktivně
zapojili do dění ve sboru. Dále bych chtěl poděkovat
všem přátelům sboru, kteří nás aktivně podporují a
rádi se účastní našich akcí. A na závěr bych chtěl za
všechny členy SDH Radkovice popřát vám všem
hodně úspěchů a šťastný nový rok.

Dále je nutno poděkovat pí. Marii Sedláčkové a Ing.
Miroslavu Maškovi za úspěšné ukončení VU3V
spojené se slavnostní promocí v Praze. Věříme, že se
k nám připojí i další zájemci i z okolí.
Doufáme, že i v nadcházejícím roce se s Vámi budeme
nadále potkávat na našich přednáškách a akcích, které
pro Vás budeme pořádat v naší ZO ČZS Měčín.

David Kůs
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Sport
Sokol Měčín
Podzimní část soutěží ročníku 2016/17 je za námi a
pohled do tabulky 1. B třídy není nijak potěšující.
A–tým je se ziskem osmi bodů na posledním místě a
má před sebou hodně práce k udržení této soutěže i
pro příští ročník. Doufáme, že tomu napomůže návrat
zraněných hráčů, kvalitní zimní příprava a vhodné
doplnění kádru.
B–Tým je po podzimu na 3. místě tabulky IV. třídy
ale ani zde není důvod k velkému optimismu. Trápí
ho nedostatek hráčů stejně jako A-tým. Naším cílem
je, aby jarní část proběhla bez větších problémů,
s dostatečným počtem hráčů, odjíždějících na zápasy.
Mládežnické týmy nám dělají větší radost. Mladší
žáci se po slabším začátku vytáhli k pěkným
výkonům a přípravka objíždí turnaje s dostatečným
počtem hráčů.
Chtěli bychom na tomto místě poděkovat trenérům –
Liboru Sládkovi, Jiřímu Turečkovi, Karlu Burešovi,
Ondřeji Jarešovi – za práci, kterou s těmi nejmenšími
odvádějí.
Blíží se čas Vánoční a tak bychom chtěli všem
příznivcům a spoluobčanům popřát klidné Vánoce a
pohodový příští rok.
Za výbor TJ Sokol Měčín Jan Touš st.
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