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Vážení spoluobčané,
letošní nezvykle dlouhá mrazivá zima pomalu končí,
vlády se ujímá jaro.
I přes nepřízeň počasí
pokračovala výstavba ČOV. V letošním roce musíme
prostavět 19.850.000,– Kč, z toho je 8.018.000,– Kč
dotace MZe. Zatím jsme prostavěli 1.102.862,30 Kč.
K tomu
musíme
připočítat
veřejnou
část
kanalizačních přípojek v částce 5.884.000,- Kč.
Na těchto přípojkách se začne pracovat v průběhu
měsíce dubna. Samotná čistírna bude uvedena
do provozu začátkem července a od tohoto okamžiku
se budou moci napojit na veřejnou část přípojek první
občané. Kromě výstavby ČOV bude opraven
vodovod v ulicích V Konci, Dvorská, Za Rybníkem a
v případě dostatku finančních prostředků bude nový
vodovod také v Malinecké ulici. S tím samozřejmě
souvisí i výměna a instalace nových vodovodních
přípojek. Oprava vodovodu nás bude stát zhruba
1.300.000,- Kč. Dále chceme také v letošním roce
opravit spodní náměstí, počítáme s vydlážděním
vjezdů, výstavbou chodníku a položením silničních
obrub pro nový chodník z náměstí na konec
Černovce. I zde dojde u některých občanů k výměně
starých vodovodních přípojek za nové. Pokud se nám
podaří tyto práce včas dokončit, budou ještě
v letošním roce nově vyasfaltovány ulice v Černovci,
ulice Farní, Malinecká, V Konci, Dvorská, Školní a
Za Rybníkem.
Zasloužené odměny se za velmi dobrou práci dostalo
měčínským hasičům. Díky dotaci z EU a MMR
mohlo město zakoupit nový automobil na přepravu
osob – RENAULT MASTER. Celkové náklady na
toto vozidlo byly 1.640.760,- Kč, z toho město
ze svého zaplatilo 234.861,- Kč. Pevně věřím, že toto
nové vozidlo přispěje k dalšímu zkvalitnění práce
měčínských hasičů a ke zvýšení zájmu o tuto jistě
velice záslužnou činnost.
Vážení spoluobčané, chápu, že díky výstavbě ČOV
prožíváte nepříjemné období, chápu naštvání
mnohých z vás. Věřte, že ani já nemám žádnou radost
z nepořádku, který v současné době v Měčíně panuje.
Znovu Vás proto žádám o vstřícnost a pochopení.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál veselé
Velikonoce a bohatou pomlázku.
Váš starosta
Stanislav Skala

Městský úřad

na oceňování pozemků, která bude předložena
do příštího
jednání
zastupitelstva.
Cena
za pozemky
bude
stanovena
znaleckým
posudkem.

Usnesení
z 13. jednání zastupitelstva Města Měčín, konaného
dne 19. 12. 2016
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozpočtové Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
opatření č. 14/2016. Příjmy jsou zvýšeny informace starosty a ing. Kůse z jednání 9. 12.
o 3.049.029,–, výdaje jsou zvýšeny o 518.599,– Kč. 2016 na Plzeňském biskupství v Plzni.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a souhlasí Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí bez
s rozborem hospodaření včetně komentáře za výhrad Výroční zprávu o činnosti školy za školní
období leden až říjen 2016.
rok 2015/16.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozpočet Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
Města Měčín na rok 2017. Příjmy celkem účetní doklady příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
31.251,07 tis. Kč, výdaje celkem 50.324,82 Kč. Měčín sestavené k 30. 9. 2016.
Schodek rozpočtu ve výši 19.073,75 tis. Kč bude
kryt finančními prostředky z minulých let. Zastupitelstvo Města Měčín nařizuje ředitelce
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 31. příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Měčín odvod
fin. prostředků z investičního fondu školy na účet
12. 2016 na účtech města bude cca 25 mil. Kč.
města ve výši 30.000,- Kč jako doplatek rozdílu
Rozpočet byl schválen včetně příspěvku přijaté dotace na florbalové mantinely a celkové
pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Měčín fakturované částky do 31. 12. 2016.
ve výši 1.860 tis. Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín nařizuje ředitelce
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Měčín odvod
inventur.
fin. prostředků z investičního fondu školy na účet
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje sociální fond města ve výši 1.700.000,- Kč do 28. 2. 2017.
města včetně zásad čerpání.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
Zastupitelstvo Města Měčín vydává obecně informace starosty ke stavbě ČOV Měčín.
závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení systému Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje prodej
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání pozemku p.č. 196/7 v k.ú. Nedanice.
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Měčín. Touto Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok
vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 2/2015.
2016.
Zastupitelstvo Města Měčín vydává Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2016 o poplatku Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Smlouvu
za komunální odpad. Touto vyhláškou se zrušuje o podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a
vyhláška č. 1/2013.
o smlouvě budoucí nájemní s RWE GasNet s.r.o.
Zastupitelstvo Města Měčín odkládá do dalšího a pověřují starostu k podpisu smlouvy.
jednání zastupitelstva projednání Řádu veřejného
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Smlouvu
pohřebiště a tím zrušení OZV.
o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a infrastrukturou a.s. Praha 3, Žižkov zastoupenou
schvaluje cenu vodného od 1. 1. 2017 ve výši 24,26 na základě plné moci společností Aranea
Kč bez DPH (včetně DPH 27,90 Kč).
Network a.s. a pověřuje starostu k podpisu
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a smlouvy.
schvaluje ceník služeb odvozu a odstranění Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Smlouvu
směsného komunálního odpadu platného od 1. 1. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
2017 do 31. 12. 2017. Ceny jsou stejné jako v roce břemene služebnosti a smlouvy o právu provést
2016.
stavbu č. EP-12-0002790/1/VB Měčín, KT,
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a SÚSPK – přeložka NN a pověřuje starostu
rozhoduje, že bude vypracována vnitřní Směrnice k podpisu smlouvy.

Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí Zápis
č. 4/2016 finančního výboru.

bude hradit nájem včetně spotřeby energií a
služeb (elektrika, topení, společné prostory).

Zastupitelstvo Města Měčín souhlasí s odložením
projednání Zápisu KV-Z2/12/2016 ze dne 15. 12.
2016. Zápis bude nejdříve projednán v radě dne
4. 1. 2017, poté bude předložen na dalším jednání
zastupitelstva.

Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
informaci o Tříkrálové sbírce, při které bylo
vybráno13.544,– Kč.

Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje podání
žádosti Města Měčín na výměnu vodovodního řadu
z programu POSV Plzeňského kraje a výstavbu
kanalizačního řadu z OŽP.

Návrh na prodej pozemků byl zveřejněn na
úřední desce města a ve všech obcích dne
23. 9. 2016 – 24. 10. 2016.

Zastupitelstvo Města Měčín ruší usnesení č. 238
z minulého
jednání
zastupitelstva
dne
Zastupitelstvo města Měčín projednalo a schvaluje 19. 12. 2016. Vnitřní směrnice na oceňování
Rozpočet svazku obcí Měčínsko. Příjmy činí pozemků znaleckým posudkem nelze zpracovat.
44.000,– Kč, výdaje 37.300,– Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje, že
prodej pozemků od 1. 3. 2017 bude probíhat jen
Usnesení
z 14. jednání zastupitelstva Města Měčín, konaného na základě znaleckého posudku, který zadá
město a zaplatí žadatel. Zastupitelstvo může
dne 6. 2. 2017
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje pro ZŠ a MŠ v odůvodněných případech cenu změnit.
Měčín – p.o. podání žádosti o podporu Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje prodej
z Integrovaného regionálního operačního programu, pozemku p. č. 632/28 o výměře 290 m2 za cenu
specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti 32.886,– Kč a pozemek p.č. 689 o výměře
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“ 1 205 m2 za cenu 136.647,– Kč v k.ú. Třebýcina
na projekt „Zřízení a modernizace odborných místní část Hráz paní Miroslavě Černé, nar.
učeben v ZŠ Měčín“. Žádost bude podána v rámci 1. 3. 1969, trvale bytem Švihov, Havlíčkova 50.
46. výzvy „Infrastruktura základních škol“.
Celková cena činí 169.533,- Kč.

Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje, že
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a souhlasí pozemek p. č. 196/7 v k. ú. Nedanice o výměře
s provedením výběrového řízení na zhotovitele 342 m2 se prodávat nebude.
kanalizačních přípojek firmou AB CONSULTING
Zastupitelstvo Města Měčín odkládá rozhodnutí
Plzeň za cenu 5.000,- Kč bez DPH.
o směně pozemků ve vlastnictví vlastníků bytů
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje finanční dar čp. 130 a města na další jednání zastupitelstva
pro pana Horu Václava, trvale bytem Praha, z důvodu nepředložení geometrického plánu.
Hurbanova 1183/34 ve výši 30.000,- Kč z důvodu
Města
Měčín
schvaluje
požáru objektu čp. 10, ulice V Konci, Měčín. O tuto Zastupitelstvo
částku bude doplněno rozpočtové opatření rozpočtové opatření č. 1/2017. Příjmy zůstávají,
č. 1/2017. Zastupitelé nepožadují dokladové výdaje jsou zvýšeny o 307.615,– Kč.
doložení čerpání daru. Zastupitelé pověřují starostu Zastupitelstvo Města Měčín souhlasí s návrhem
k podpisu smlouvy.
ředitelky ZŠ a MŠ Měčín – p.o. o přerušení
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje bezúročnou
půjčku pro pana Horu Václava, trvale bytem Praha,
Hurbanova 1183/34 ve výši 250.000,- Kč se
splatností na 4 roky, ručením pozemků. Smlouvu
vypracuje JUDr. Baloun. Částka bude doplněna
do rozpočtového opatření č. 1/2017. Zastupitelé
pověřují starostu k podpisu smlouvy.

provozu MŠ z provozních důvodů od 6. do 10. 3.
2017.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a
odsouhlasilo
navržené
odpisy
majetku
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Měčín na rok
2017 ve výši 517.380,– Kč.

Zastupitelstvo Města Měčín vydává OZV
Zastupitelstvo Města Měčín souhlasí s rozhodnutím č. 1/2017, kterou ruší OZV č. 1/2012 Řád
rady o poskytnutí bezplatného pronájmu místností veřejného pohřebiště a OZV č. 5/2003 o místním
v DPS Měčín včetně spotřeby energií a služeb poplatku za provozovaný hrací přístroj.
(po zubaři) panu Václavu Horovi, trvale bytem
Praha, Hurbanova 1183/34 na dobu 3 měsíců. Poté

Zastupitelstvo Města Měčín vydává Řád veřejného - televize
pohřebiště.
- zářivky, výbojky
- lednice
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a nemá
- odpadní oleje
námitek ke zveřejněnému Rozpočtu svazku obcí
- pneumatiky
Měčínsko (zveřejněno ve dnech 29. 11. 2016 – 15.
- vyřazené léky
12. 2016), příjmy jsou ve výši 44.000,- Kč, výdaje
- ak. baterie
ve výši 37.300,- Kč.
- odpad nátěrových hmot
Zastupitelstvo Města Měčín znovu projednalo a
bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte
15. 12. 2016, který byl usnesením č. 251 prosím na příjezd sběrných vozů.
z minulého jednání zastupitelstva přeložen do
dalšího jednání, a zápis kontrolního výboru ze dne Sběr odpadu bude v jednotlivých obcích dle
uvedeného rozpisu dne 22. dubna 2017
4. 1. 2017.
Rozpis:
Měčín
rozhoduje 9,00 – 9,25
Zastupitelstvo
Města
Měčín - DPS
o poskytnutí finančního daru na sportovní akci dne 9,35 – 9,55
Měčín – u řadovek
27. 5. 2017 na crossový běh pro Seal´s RUN, 10,00 – 10,25
Bíluky
Náměstí ČSA, Stod 62, oprávněná osoba Zdeněk
10,30– 10,55
Petrovice
Šilingr, trvale Plzeň, Zábělská 1153/9 ve výši 11,00 – 11,25
Osobovy
3.000,- Kč. Na poskytnutí daru bude vypracována 11,30 – 11,55
Radkovice
smlouva JUDr. Balounem. Zastupitelé pověřují
12,00 – 12,25
Nedanice
starostu k podpisu smlouvy.
12,30 – 12,55
Nedaničky
14,00 –14,25
Třebýcina
14,30 –14,55
Hráz
Termín a vývoz velkoobjemových kontejnerů
Ve spolupráci se Západočeskými komunálními
službami Plzeň budou do obcí přistaveny
velkoobjemové kontejnery na odpad, do kterých je
Oznámení
možno uložit vše kromě železa, nebezpečného
Město
Měčín
nabízí
pronájem Kulturně
odpadu a popele.
společenského centra Měčín.
Stanoviště kontejneru:
Písemné
nabídky doručte na Městský úřad
Měčín
u DPS
v Měčíně nejpozději do 5. dubna 2017
u řadovek
do 14.00 hodin.
Radkovice
u zastávky
Nedanice
u klubovny SDH
Bíluky
u hasičské zbrojnice
MěÚ
Nedaničky
u kapličky
Základní škola
Petrovice
u hospody
Zprávy ze školy
u kapličky
Třebýcina
Každoročně jsem v tomto čísle Měčínských
Osobovy
u kapličky
novin
informovala o průběhu zápisu dětí do
Hráz
u hospody
Kontejnery budou umístěny do obcí od 7. dubna 1. ročníku na následující školní rok. Od 1. 1.
2017 vstoupila v platnost novela některých
do 8. dubna 2017.
paragrafů školského zákona a podle této novely
je
zákonný zástupce povinen přihlásit dítě
Přistavené kontejnery mohou využít především
k
zápisu
k povinné školní docházce v době od
občané, kteří mají zaplacenou pravidelnou
1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž
známku na svoz komunálního odpadu.
má dítě zahájit povinnou školní docházku. Letos
poprvé se tedy zápis uskuteční až v dubnu, a to
Svoz odpadu
v
pondělí 10. 4. 2017 od 8:20 do 15:00 hodin
Městský úřad v Měčíně ve spolupráci s firmou
Západočeské komunální služby Plzeň provede sběr v ředitelně základní školy. Letos poprvé mohou
zákonní zástupci využít elektronické přihlašování
odpadu v našem regionu a to:
k zápisu. Výhodou je, že si zákonný zástupce

z pohodlí domova zarezervuje čas, který mu nejvíce
vyhovuje. Elektronické přihlašování bude spuštěno
od 20.03.2017 00:00 do 08.04.2017 00:00. Odkaz,
pomocí něhož se zákonní zástupci dostanou
k elektronickému přihlašování, je připraven
na stránkách školy (http://www.zsmecin.cz/zapis).
Na stránkách školy jsou také připraveny ke stažení
dokumenty, které musí zákonný zástupce vyplnit a
k zápisu donést (Žádost o přijetí, Zápisní lístek).
Dokumenty lze vyzvednout i u vedoucí učitelky
mateřské školy.

V úterý 21. února zavítal do naší školy pan Libor
Marek, který k nám jezdí pravidelně se svými
pořady o našich dějinách. Tentokrát představil
svůj pořad o Janu Lucemburském a navázal tak
na loňskou besedu o Karlu IV. Poutavě vyprávěl
o životě otce Karla IV. Po zajímavé prezentaci si
žáci mohli prohlédnout i osahat repliky
středověkých nádob, zbraní, pečetí a vyzkoušeli
si i rytířskou zbroj.
Ve středu 22. února zhlédli všichni žáci 1. stupně
a děti z mateřské školy hudební pohádku Jak
Lesíčkovi uletěly včelky do Bavorského lesa.
Pohádka byla hrána dvěma herci a byla
proložena písničkami, které si děti s Lesíčkem
mohly zazpívat. Jednalo se o ekologicky
zaměřený pořad, do jehož příběhu byly vtaženy i
děti.

V úterý 31. ledna 2017 se uskutečnil již 6. ročník
Lednové laťky – přebor žáků 2. stupně ve skoku
vysokém. Podobně jako loni mezi sebou soutěžili
žáci 2. stupně, ale letos poprvé si skok do výšky
vyzkoušeli i páťáci. I tentokrát bylo klání napínavé
a žáci se navzájem pobízeli k lepším výkonům.
Po skončení sportovního programu bylo vydáváno „Lesík, tedy lesní mužíček s čepicí ze šišky, se
vysvědčení.
stará o svůj Český les. Jeho maminka Příroda a
Výsledky Lednové laťky:
táta Les jej vychovali k šetrnému spolužití s jeho
kategorie 5. až 7. ročník – hoši
nejbližším prostředím a to samé Lesík očekává
1. místo - Mašek Václav - 140 cm
od dětí. Lesní včelky však z Českého lesa chtějí
2. místo - Hajšman Jan - 135 cm
uletět pryč, protože je s lesem nešetrně
3. místo - Mašek Ondřej - 115 cm
nakládáno.
Nakonec vše dobře dopadne. Včelky
kategorie 5. až 7. ročník – dívky
zůstanou doma, protože Lesík vše napraví
1. místo - Wiedemann Caroline - 125 cm
2. místo - Žižková Andrea - 110 cm
společně s dětmi. Nedovolíme ani zbytečně
3. místo - Duchková Tereza - 110 cm
kácet, ani nebudeme zakládat nesmyslné skládky.
kategorie 8. a 9. ročník – hoši
Obaly nepůjdou do koše, ale roztřídíme je podle
1. místo - Muknšnábl Filip - 145 cm
materiálů, z nichž byly vyrobeny. Vysvětlíme si
2. místo - Šimek Hynek - 140 cm
také, proč to děláme a co se z natříděného
3. místo - Šindelář Vladislav - 135 cm
kategorie 8. a 9. ročník – dívky
odpadu dá recyklací zpět vyrobit a získat.“
1. místo - Dvořáčková Šárka - 115 cm
2. místo - Furová Veronika - 115 cm
3. místo - Jarešová Adéla - 115 cm

Mgr. Václava Čejková, ředitelka školy

My jsme holky z vesnice… (nejsme žádný
slepice)

Ve čtvrtek 16. února proběhlo školní kolo recitační
soutěže. Bohužel se mezi žáky nenašel žádný tak
šikovný recitátor, aby školu reprezentoval
v okrskovém kole.

Tak takhle začínal pokřik teprve 8–10letých
florbalových bojovnic z malé školy – Základní
školy Měčín. V soutěži POHÁR ZÁKLADNÍCH
ŠKOL 2016/17 ve florbalu dívek se deset našich

děvčat kvalifikovalo v krajském kole v Plzni, které
se konalo v prosinci, na postup do národního finále.
Ocitly se tak mezi 16 nejlepšími týmy z celé
republiky. V úterý 21. března se děvčata pustila
do boje o medaile ve sportovní hale Na Děkance
v Praze. Tajným snem všech byl postup
do konečného republikového kola. Ve složení týmu
kapitánka Tereza Duchková, Tereza Mašátová,
Natálie Šindelářová, Adéla Bendová, Adéla Šosová,
Vendula Svobodová, Nela Kubíková, Lucie
Šustáčková, Natálie Janotová a brankářka Adéla
Netrvalová nejprve dívky vyhrály základní skupinu
a po vypjatém boji nakonec na nájezdy
v prodloužení získaly bronz. Krásné 3. místo je
zároveň vytouženou postupovou příčkou do finále
celorepublikového, které se bude konat 21. dubna
opět v Praze.
Specialitou dnešního dne bylo pro školu z Měčína i
to, že dalších 45 žáků odjelo do Prahy v rolích
fanoušků a po celý průběh turnaje podporovalo
z tribun. Z Prahy si Měčín neodvezl jen medaile
za 3. místo. Patřilo jim zároveň 1. a 2. místo
ve střelecké soutěži, dvě ocenění hráček a jedno pro
brankářku v zápasech a zároveň cena 2. nejlepší
hráčka celého turnaje. Zkrátka, florbalu se v Měčíně
daří díky nadání a zápalu dívek, které se ve volném
čase věnují tréninkům, zároveň samozřejmě díky
trenérovi Radku Mašátovi, který dívky k úspěchu
přivedl.
A tak nezbývá, než děvčatům poblahopřát, za měsíc
jim držet palce a Vám, čtenářům, prozradit konec
pokřiku:...naučil nás to Radek, nakopeme...a
nakopaly.
Informuje, fandí, fouká bebíčka a drží psychiku
týmu: Mgr. Mirka Zámečníková, učitelka ZŠ Měčín
Školní družina
Činnost naší školní družiny v novém roce 2017 je
opět pestrá a rozmanitá. Leden jsme začali jako
každoročně povídáním o svátku Třech králů,
připomněli jsme si Tříkrálovou sbírku a vyrobili
koláž s touto tématikou. Uspořádali jsme výlet
do Přeštic, spojený s návštěvou solné jeskyně, tam
jsme relaxovali a odpočívali. Po vydatném
odpočinku jsme se občerstvili v cukrárně U Baxů.
V lednu proběhla ve školní družině také pěvecká
soutěž DoReMi.
V únoru jsme si připomněli tradici masopustu.
A celý tento zimní měsíc jsme se věnovali
přípravám na maškarní karneval. Vyzdobili jsme si
oddělení, vyráběli jsme škrabošky a masky.
Karneval, který jsme uspořádali s pomocí děvčat

z 8. ročníku, se nám povedl. Prožili jsme krásné
odpoledne plné tance, hudby a soutěží. V únoru
jsme také vyráběli přáníčka a dárečky pro
všechny, které máme rádi. Vždyť byl svátek
zamilovaných – Valentýn.
V březnu jsme udělali přáníčka k MDŽ.
Navštívili jsme městskou knihovnu, kde si
společně čteme s paní knihovnicí. Všichni jsme
se již tak těšili na jaro a sluníčko, že jsme si jaro
rozhodli přivolat. Vyrobili jsme Moranu, kterou
jsme společně pustili po vodě. Tímto jsme se
definitivně rozloučili se zimou a přivolali jaro a
začali jsme se připravovat na Velikonoce.
I když nám letošní zima přála, počasí bylo
příznivé i sněhová nadílka vydatná, je nám moc
líto, že jsme si příliš sněhu a zimních radovánek
neužili. Většinu času jsme místo na čerstvém
vzduchu museli trávit v družině, neboť vycházky
po rozkopaném a rozbláceném Měčíně a jeho
okolí jsou mnohdy životu nebezpečné. Proto se
všichni těšíme ne teplo a sluníčko, kdy budeme
moci trávit odpoledne v bezpečí na školním
hřišti.
ŠD

Mateřská školka
Ohlédnutí za školním rokem v mateřské škole
Po celý školní rok je zapsáno do MŠ 40 dětí, jsou
rozděleny do dvou tříd, starají se o ně 3 učitelky.
Výchovně vzdělávací práce se řídí potřebami
dětí, kompetencemi, které mají děti získat, to vše
na základě tematických celků.
Vedle těchto každodenních činností, her a zábav
se v průběhu roku uskutečnila spousta vedlejších
nadstandartních aktivit. Namátkou – několik
divadelní představení v MŠ i na scéně
v Klatovech, návštěva kina, mikulášská nadílka,
maškarní karneval, vánoční besídka a další.
Letos pojedeme na 3 výlety, jeden tradiční
do dinoparku a ZOO, druhý na oživlou pohádku
a prohlídku hradu Velhartice a třetí bude do Plzně
do herny Tyjátr. Na konci roku se rozloučíme
s našimi školáky besídkou a pasováním za účasti
rodičů.
Do první třídy odejde z MŠ asi 12 dětí. Stejný
počet nových dětí přivítáme opět v září. Zápis do
MŠ Měčín pro rok 2017–2018 proběhne
10. května 2017 od 10.00 do 16.00 v MŠ.
Krásné jaro dětem i Vám přeje kolektiv učitelek
mateřské školy.
MŠ

Kultura
Pojďte s námi za kulturou…
V neděli 2. dubna srdečně zveme na Velikonoční
tvořivé odpoledne.
Pod vedením paní Martiny Reiserové si budete
moci vytvořit velikonoční dekorace. Ti, kteří se
budou chtít jen inspirovat, mohou si vše nafotit,
popřípadě zakoupit již hotové dekorace.
Akce
proběhne
v sále
KSC
v Měčíně
od 14 hodin.

v mrazivém počasí se spoustou sněhu na cestách
nebylo vůbec jednoduché.
Děti to zvládly na výbornou a mnohým lidem
svojí návštěvou a zpíváním udělaly velikou
radost.
Tento rok koledovaly: Naty Janotová, Anička
Milková, Dominik Kuciak, Luci Šustáčková,
Naty Havelková, Anička Skalová, Daník
Skala, Adélka Netrvalová, Naty Šindelářová.
Velmi si vážím vaší pomoci.
M. Šustáčková

Ve čtvrtek 11. května zve ZŠ v Měčíně na besídku
ke Dni matek. V rámci besídky budou opět
prodávány kytičky Ligy proti rakovině.
Připravujeme…
Společné vystoupení pěveckých sborů Lady a
Melodicy.
Divadelní představení Noc na Karlštejně v podání
dětského ochotnického spolku.
Den Měčínska.
Přesná doba a místo konání všech akcí budou vždy
vyhlášeny a zveřejněny na plakátech a
internetových stránkách města.
KK

Ukliďme Česko!

Pojďme se už potřetí účastnit akce Ukliďme Česko!
8. dubna v 8 hodin ráno se pojďte setkat před
kostelem v Měčíně. Společně dokážeme hodně.
Vloni jsme například uklidili černou skládku
u Malinecké skály. Přijďte v pracovních rukavicích,
s drobným nářadím jako jsou hrabičky či motyčka.
Igelitové pytle budou zajištěné. Příroda nám
poděkuje.

Spolky
Hasiči Měčín
V zimním období hasiči začali se stavební
úpravou skladu hasičské zbrojnice. Snížením
stropu se získal půdní prostor, který se využije
jako sklad. Ve spodní části bude kancelář
JSDHO Měčín.

20. 1. 2017 naše jednotka zasahovala v Měčíně
na adrese č. p. 10. Tato mimořádná událost si
vyžádala povolání devíti hasičských jednotek.
Tříkrálová sbírka
Požár napáchal škody dle prvotních odhadů za
V sobotu 7. ledna se v Měčíně uskutečnila
více než 1,5 milionu korun. Uchráněné hodnoty
Tříkrálová sbírka. Ráda bych touto cestou
se odhadují na necelé 3 miliony. Velmi silný
poděkovala všem koledníkům za jejich snahu,
mráz znesnadňoval práci zasahujících hasičů.
obětavost a vytrvalost, protože koledovat
Petra Braunová

Za obětavou a profesionální práci patří všem
zúčastněným velké díky.
K naší velké radosti jednotka SDH Měčín začátkem
měsíce března obdržela nový dopravní automobil
Renault Master. Automobil byl získán v rámci
dotačního titulu, který byl vypsán Evropskou unií a
za podpory města Měčín. Je určen pro devět osob,
včetně materiálu. Ve výbavě nechybí hasební
prostředky, LED osvětlení, nezávislé topení. Bude
nasazen při technických zásazích, živelných
pohromách a k evakuaci osob. Automobil poskytne
zázemí postiženým osobám, ale také hasičům.

SDH Měčín tímto děkuje všem, kdo se na získání
nového automobilu podíleli.
Miroslav Šlajch, starosta sboru

Koncem února proběhla výroční členská schůze,
kde jsme hodnotili uplynulý myslivecký rok a
naplánovali další práci na rok letošní. Především
to bude údržba mysliveckých zařízení (krmelce,
slaniska, posedy apod.), oprava voliér
v bažantnici, ochrana mladé zvěře před
mechanizačními prostředky především zvěře
srnčí, která je nejzranitelnější v době senosečí.
V neposlední řadě to bude také odchov bažantů,
který provádíme už více jak 30 let, což je velice
náročná věc časově a finančně.
V letošním roce opět uspořádáme brigádu na sběr
kamene pro ZD Měčín.
Další zvěří, která se vyskytuje v honitbě MS
Měčín z.s. a o které bych se chtěl zmínit, je pro
nás z mysliveckého pohledu důležitý daněk
skvrnitý, kterého můžete potkat i přes den, pokud
se budete chovat v přírodě tiše.
Abychom s touto zvěří mohli úspěšně hospodařit,
vytvořilo 12 okolních sdružení společně s MS
Měčín z.s. pro chov dančí zvěře oblast, která má
rozlohu cca 25 000 ha. Úkolem tohoto seskupení
pro oblast chovu dančí zvěře je především její
kvalitní chov a cílem je, abychom tuto zvěř
udrželi v počtu, jakému odpovídá úživnost
honitby a aby nevznikaly škody na lesních a
polních kulturách. Na tomto příkladu je vidět,
jaký velký nesmysl je prosazování některými
parlamentními stranami zmenšování honiteb až
na 150 ha. To by nevedlo k lepšímu hospodaření
se zvěří, ale k její likvidaci.
Závěrem bych chtěl uklidnit „pejskaře“, kteří se
svými miláčky prochází honitbou, že na každém
kroku na ně nečíhá divoké prase, které je bude
napadat, jak to proběhlo nedávno v médiích. Je
to pouze nedisciplinovanost majitelů psů, kteří
mají mít svoje miláčky na vodítku, pokud jsou
psi nezvladatelní. Tady zase vidíme, jak působí
na lidi média. Došlo to tak daleko, že myslivci
(v inkriminovaném sdružení) uspořádali hon a
ulovili bachyni asi 80 kg, která už v této době
byla určitě plná (březí) anebo měla už selata, no
a ta pak samozřejmě uhynou hlady. O to se však
už nikdo nezajímá. Na to už politická objednávka
nebyla.

Z činnosti MS Měčín z.s.
I přes letošní poměrně tuhou zimu lze konstatovat,
že zvěř dobře přečkala toto období s poměrně
malými ztrátami. Ztráty se projevily na srnčí zvěři,
kde jsme zaznamenali několik úhynů, především
slabých kusů. Ne všechny úhyny zvěře se podaří
najít, protože divoká prasata beze zbytku tyto úhyny
„uklidí“. V letošní zimě jsme zkrmili 60 q jadrného
krmiva. Dále jsme zakládali seno, především u polí,
kde je zaseta řepka, která velice negativně působí
na trávicí trakt spárkaté zvěře.
V uplynulém mysliveckém roce se nám podařilo
ulovit 60 ks prasat, což je o poznání méně než
v předchozích letech. Je to mimo jiné i proto, že se
lovu této zvěře maximálně věnujeme především
odstřelem dospělé samičí zvěře v rámci zákona
o myslivosti. Bylo to vidět i na škodách na
zemědělských kulturách, kde byly oproti jiným „Myslivosti zdar“
Za myslivecké sdružení Měčín
létům poměrně malé. Na tomto problému velice
Jan Kantor-předseda MS Měčín z.s.
úzce spolupracujeme se ZD Měčín hlídáním zaseté
kukuřice a stavěním pachových ohradníků kolem
zasetých polí, abychom tak minimalizovali škody.

Zahrádkáři

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách
z našeho chovu! Stáří 14 – 19 týdnů.
Cena 149 – 180,– Kč/ ks.
Prodej: 26. března, 3. května a 16. června 2017
Měčín – u farního úřadu – 17.10 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek –
cena dle poptávky.
Informace: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod.,
na tel.: 601 576 270, 728 605 840

Sokol Měčín
Hráči Sokola Měčín se zúčastnili v rámci přípravy
zimního turnaje v Horšovském Týně. Pod vedením
nového trenéra Jiřího Jakše prošli turnajem až na
zaváhání v prvním utkání bez ztráty kytičky a
zaslouženě si odvezli pohár pro vítěze turnaje.
Nejlepším střelcem turnaje se stal Dušan Němec
z našeho družstva.

Poslední přípravné utkání jsme sehráli na
domácím hřišti s týmem DIOSS Nýřany
s výsledkem 2:0 pro domácí. O branky se
postarali Dan Vondra a Jirka Vlček.
Protože jarní část soutěží již začíná, chtěli
bychom pozvat touto cestou všechny příznivce
na zápasy našich týmů.

Výsledky TJ Sokol Měčín
Měčín - H .Týn
1:2
Měčín - Mrákov
2:1
Měčín - Staňkov
3:1
Měčín - Holýšov
6:2
Měčín - Chotěšov
5:3
Měčín - Stod
5:1
Měčín - Koloveč
4:2

Ostrý start v sobotu 25. března od 15.00 hod.
Měčín A – Chanovice.
B-Tým a mládežnické kolektivy začínají své
soutěže o 14 dnů později.

Konečná tabulka:
1. Měčín
601
2. H.Týn
502
3. Staňkov
421
4. Chotěšov
313
5. Holýšov
223
6. Mrákov
214
7. Stod
124
8. Koloveč
106

26:12
23:12
16:10
20:21
20:23
12:17
16:27
19:31

18
15
14
10
8
6
5
3

