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Prázdniny a dovolené utekly jako voda,
nejpříjemnější období roku je bohužel za námi, já
ale věřím, že jste si volna náležitě užili a nabrali
nových sil do další práce.
Jak jsem již začátkem roku předeslal, čekalo
nebo čeká na nás velké množství práce.
Dokončena byla změna územního plánu č. 2,
může se proto pracovat na projektové
dokumentaci nového vjezdu do Měčína směrem
od Nedanic. Dokončili jsme výstavbu
venkovního divadla a okolního prostranství
kulturně společenského centra v Měčíně. Jsem
velmi rád, že toto zařízení funguje k vaší plné
spokojenosti. Velmi důležitou stavbou byla
realizace výstavby lávky pro pěší v Petrovicích,
která jistě přispěla ke zvýšení bezpečnosti
chodců v Petrovicích. Realizace této stavby
přišla město na 960.000,- Kč. Dotace
od Plzeňského kraje činila 280.000,- Kč.
Největší a nejnákladnější stavbou letošního a
příštího roku je výstavba čistírny odpadních vod
v Měčíně. Stavba byla po určitých peripetiích
zahájena v druhé polovině srpna a v současné
době plynule pokračuje. Jak jsem již uvedl
na setkání s občany, v letošním roce musí být
prostavěna dotace z ministerstva zemědělství
ve výši 16.000.000,- Kč, dotace z Plzeňského
kraje ve výši 4.000.000,- Kč a 5.000.000,- Kč
z našich prostředků. Celkem musí být v letošním
roce prostavěno 25.000.000,- Kč. Jak vidíte,
úkol jistě nelehký. Pevně věřím, že se nám jej
ve spolupráci s firmou, která stavbu provádí,
podaří splnit. Velkou pozornost jsme také
věnovali běžným pracím v obecních lesích,
údržbě zeleně a úklidu veřejných prostranství.
Vážení přátelé, pevně věřím, že námi realizované
projekty přispějí ke zlepšení životních podmínek
všech obyvatel Měčínska a ke zlepšení vzhledu
všech obcí našeho regionu.

Sport
Sokol Měčín

Váš starosta
Stanislav Skala

Městský úřad
Usnesení
z 11. jednání zastupitelstva Města Měčín, konaného dne
22. 6. 2016
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozpočtové
opatření č. 6/2016 – příjmy jsou zvýšeny o 200.000,- Kč
a výdaje jsou zvýšeny o 63.359,88,- Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje prodej
stavebního pozemku st. p. č. 312 - zastavěné plochy a
nádvoří o výměře 267 m2, jehož součástí je bytový dům
č. p. 207, Měčín, a pozemku p. č. 2936/27 – ostatní
plochy o výměře 646 m2, vše zapsáno v katastru
nemovitostí na LV č. 10001 pro k. ú. Měčín, obec
Měčín, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Klatovy, a to Michaelovi
Lenaertsovi nar. 1980 a Soně Lenaertsové, nar. 1979
bytem 6315 Oberägeri, Erlimatt 4, Švýcarsko, za
celkovou cenu 3.800.000,- Kč, s tím, že celková úhrada
bude provedena do 20. 7. 2016 na účet města nebo do
notářské úschovy. Záměr o prodeji byl zveřejněn na
úřední desce města ve dnech 7. 6. 2016 – 22. 6. 2016.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
prodej pozemku p. č. 3101/1 v k. ú. Měčín o výměře 70
m2 paní Květě Fořtové, Horšice 108. Zastupitelstvo
schvaluje prodej za cenu 50,- Kč / m2.
Návrh na odprodej byl zveřejněn na úřední desce Města
Měčín ve dnech 7. 6. 2016 – 22. 6. 2016.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
prodej pozemků p. č. 681 o výměře 1046 m2 – TTP,
680/1 o výměře 442 m2 – TTP, 679/1 o výměře 411 m2
– TTP a stav. p. č. 71- zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 39 m2 v k. ú. Třebýcina, místní část Hráz panu
Miroslavu Černému, Švihov, Havlíčkova 50.
Zastupitelstvo schvaluje prodej za celkovou cenu
111.938,- Kč (p. č. 681 za 6,- Kč/m2, p. č. 679/1 za
113,40 Kč/m2, p. č. 680/1 za 113,40 K/m2 a st. p. č 71 za
229,- Kč/m2). Návrh na odprodej byl zveřejněn na
úřední desce Města Měčín ve dnech 7. 6.2016 – 22. 6.
2016.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje prodej pozemku
p. č. 3821 v k. ú. Měčín o výměře 272 m2 za cenu 10,–
Kč/m2 panu ing. Ivanovi Pekovi a Katarině Pekové,
Klatovy, Tylovo nábř. 59. Návrh na odprodej byl
zveřejněn na úřední desce Města Měčín ve dnech 7. 6.
2016 – 22. 6. 2016.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje odprodej části
pozemku p. č. 3007/11 v k. ú. hřiště Měčín, dle nového
GP č. 488-41/2016 č. p. 3007/92 o výměře 563 m2.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje odpisový plán
Základní školy a mateřské školy Měčín – p. o. pro rok
2016. Roční odpis činí 531.072,– Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a bere
na vědomí Protokol o kontrole příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Měčín – p. o. včetně
informace ředitelky organizace k přijetí nápravných
opatření.
Zastupitelstvo Města Měčín vydává změnu č. 2
územního plánu Měčín formou opatření obecné povahy.

Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
informace ke stavbě ČOV a kanalizace Měčín podané
starostou města.
Zastupitelstvo města schvaluje zřízení úvěru ve výši
5 mil. Kč. Město Měčín oslovilo 3 uchazeče –
Komerční banku a.s. Klatovy, Československou
obchodní banku a.s. Klatovy a Českou spořitelnu,
univerzální pobočka Plzeň. Zastupitelstvo města
stanovilo výběrovou komisi ve složení Kubíková,
Bezděk, Touš, Fiala, Skala, Bendová, náhradník
Trázník, Šimek.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
informaci Ministerstva zemědělství k nevyhovění
žádosti o navýšení dotace na ČOV.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje přijetí dotace
z Plzeňského kraje ve výši 10.000,- Kč na akci
Měčínsko v tradicích a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy č. MO26/16.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje přijetí dotace
z Plzeňského kraje:
Příspěvek na věcné vybavení JSDHO Měčín ve výši
30.000,– Kč a na věcné vybavení JSDHO Třebýcina
ve výši 30.000,- Kč. Zastupitelé pověřují starostu
k podpisu smluv.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje přijetí dotace
z Plzeňského kraje ve výši 4.000.000,– Kč na akci
Měčín – ČOV a kanalizace.
Zastupitelstvo
schvaluje
provedení
ankety
„Kompostér do každého domu“ s vypuštěním slova
zdarma.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti IE12-0003827/1/VB, Bíluky, obnova sítě. Jednorázová
náhrada je ve výši 13.700,- Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Smlouvu
o dílo na zpracování projektové dokumentace pro
ohlášení a provedení stavby na akci „Rekonstrukce
rybníka Bíluky“ od Ing. Jiřího Hrabáka, Plzeň,
V Bezinkách 3 za celkovou cenu 48.000,– Kč (záloha
10.000,– Kč do 30. 9. 2016, doplatek po předání
dokumentace do 15. 4. 2017).

Usnesení
z 11. jednání zastupitelstva Města Měčín,
konaného dne 19. 9. 2016
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
rozpočtové změny č. 9/2016 schválené radou
města dne 12. 9. 2016.
Zastupitelstvo
Města
Měčín
schvaluje
rozpočtové opatření č. 10/2016 – příjmy jsou
zvýšeny o dotaci na ČOV ve výši 3.600.000,– Kč
a výdaje jsou zvýšeny o 3.697.153,– Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín bez výhrad
schvaluje rozbor hospodaření za období leden až
červenec 2016.
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Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a schvaluje
čerpání příspěvku na provoz k 30. 6. 2016
příspěvkové organizace Základní školy a mateřské
školy Měčín včetně předložených účetních sestav –
rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloh účetní závěrky.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
informace starosty k ČOV Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
informace
místostarosty
k nákupu
nového
automobilu na přepravu osob pro SDH Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej části pozemku p. č. 3007/11 v k. ú. Měčín,
dle nového GP č. 488-41/2016 p. č. 3007/92
o výměře 563 m2.
Zastupitelstvo schvaluje cenu 1,– Kč za celý
pozemek a úhradu veškerých nákladů spojených
s odprodejem. TJ Sokol Měčín je zapsaný spolek,
tedy nezisková organizace, která se zaměřuje
na fotbal, včetně výchovy mládeže. Snížením ceny
prodávaného pozemku má Město Měčín snahu
podpořit TJ Sokol v jeho další prospěšné činnosti.
TJ Sokol Měčín se zavazuje nadále vykonávat
veřejně prospěšnou činnost, a to především ve
výchově mládeže. Dále při podepsání kupní
smlouvy TJ Sokol Měčín doloží čestným
prohlášením, že není v době podepsání smlouvy v
soudním sporu nebo jiném správním řízení, kde by
hrozilo uspokojení pohledávek věřitelů z výše
nabytého majetku za sníženou cenu. Na prodávaný
pozemek bude mít město Měčín předkupní právo.
Za těchto podmínek zastupitelstvo města Měčín
schvaluje prodej pozemku za celkovou cenu 1,– Kč.
Návrh na odprodej byl zveřejněn na úřední desce
Města Měčín ve dnech 23. 6. – 19. 9. 2016.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje odprodej
pozemku p. č. 632/28 o výměře 290 m2, 689
o výměře 1205 m2 v k. ú. Třebýcina, místní část
Hráz.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje, že
pozemek p. č. 196/7 o výměře 342 m2 v k. ú.
Nedanice bude vyřešen narovnání nepřesností na
katastrálním úřadě s panem Jiřím Vlasákem
Nedanice 41.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a
neschvaluje prodej pozemku p. č. 690 v k. ú.
Třebýcina, místní část Hráz.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a
neschvaluje prodej pozemku p. č. 1383/4 v k. ú.
Radkovice, místní část Osobovy.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a
neschvaluje koupi pozemku p. č. 340/3 a 340/5
v k. ú. Třebýcina od insolvenčního správce dlužníka
Jaroslava Neumajera.

Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a
neschvaluje vstoupit do výběrového řízení
na koupi pozemku p. č.1064/2 v k. ú. Nedanice
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje směnu
pozemků ve vlastnictví vlastníků bytů čp. 130
pozemek p. č. 2937/10 a města Měčín pozemek
p. č. 2936/6 v k. ú. Měčín. Společenství vlastníků
předloží geometrický plán a uhradí veškeré
náklady spojené s převodem, bude zřízeno věcné
břemeno vjezdu na zahrady sousedů.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje a pověřuje
starostu k podpisu Pachtovní smlouvy na
pozemky v nájmu Zemědělského družstva
Měčín. Výpovědní doba 10 let, nájemné 2000,- /
ha.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a
schvaluje Návrh budoucí nájemní smlouvy na
výstavbu středotlakého plynovodu s RWE
GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem – přeložka silnice
Měčín.
Zastupitelstvo
pověřuje
starostu
k podpisu smlouvy č. 9416001847/4000204008.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a
schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu pro
stavbu Měčín, KT, p. č. 1903/01 – kNN s ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín. Jedná se o přípojku
k novému RD v ulici V Konci. Zastupitelstvo
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo bere na vědomí podepsanou
Kupní smlouvu č. 07092016 na mobilní
mantinely ve výši 80.000,- Kč od firmy David
Uher, Místeckého 1543, Valašské Meziříčí.
Zastupitelstvo města rozhoduje o poskytnutí
dotace z rozpočtu města ve výši 1.500,– Kč pro
Český svaz včelařů Měčín na léčení včelstev a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
Zápis finančního výboru č. 3/2016.
Nabídka
Zveřejnění – nabídka pronájmu nebytových
prostor Měčín čp. 43 – bývalá prodejna
U Boříků
Město Měčín nabízí k pronájmu nebytové
prostory v objektu Městského úřadu v Měčíně,
Farní čp. 43. Písemné nabídky zasílejte nebo
předejte osobně na Městský úřad Měčín, Farní
43, 340 12 Měčín, nejpozději do 30. 9. 2016.
MěÚ Měčín
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Základní škola

Po dvou měsících, které mnohdy léto příliš
nepřipomínaly, jsme se opět sešli ve škole.
Na rozdíl od minulých let, kdy bylo o prázdninách
ve škole poměrně rušno, probíhaly letošní
prázdniny nezvykle klidně. Vzhledem k tomu, že
započala výstavba čistírny odpadních vod a finanční
prostředky zřizovatele musí jít na tuto investiční
akci, nebyly ve škole prováděny žádné
rekonstrukční práce, ale jen pravidelné malířské
práce a byly natřeny všechny herní prvky
na zahradě.
1. září mělo svůj velký den 21 nových prvňáčků –
z Měčína Barbora Birošová, Jakub Hrádek, Patrik
Kuciak, Nikola Levá, Antonie Neumanová, Tereza
Petrželková, Michal Šindelář, Jiří Šrétr, z Předslavi
Elena Šlaisová, z Radkovic Leontýna Hovorková,
ze Kbela Tadeáš Baštář, Tomáš Duchek, Petr
Hladík, Lukáš Krýzl, Denisa Pittrová, z Nové Vsi
František Cihelna, Jan Vobořil a Daniela
Vobořilová, z Nedaniček Jan Stránský a ze Skašova
Isabela Štroblová a Vivian Štroblová. Nevítali jsme
ale jen nové prvňáčky. Ze základní školy
z Předslavi k nám přichází do 6. ročníku Lucie
Sigmundová, ze základní školy z Třemošné
do 4. ročníku Natálie Havelková, ze základní školy
z Klatov do 3. ročníku Dominik Kuciak a
do 5. ročníku z Ukrajiny Viktoria Alechko. I letos
máme každý ročník v samostatné třídě.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

třída, 1. ročník – Mgr. Radmila Jankechová
třída, 2. ročník – Mgr. Jitka Sedláková
třída, 3. ročník – Mgr. Michaela Šustáčková
třída, 4. ročník – Mgr. Eva Toušová
třída, 5. ročník – Mgr. Hana Poláková
třída, 6. ročník – p. Alena Cintulová
třída, 7. ročník – p. Marie Chloupková
třída, 8. ročník – Mgr. Jana Rábová
třída, 9. ročník – Mgr. Jiří Zahálka

Bez třídnictví je letos pan Mgr. Radek Mašát, který
z osobních důvodů v naší škole končí pracovní
poměr k 30. září. Na jeho místo od 1. října nastoupí
kvalifikovaná paní učitelka z Klatov. Funkci
výchovného poradce bude i v letošním školním roce
vykonávat Mgr. Jiří Zahálka, na něhož se mohou
obracet žáci i rodiče. Nápomocný jim bude zejména
v problematice kariérového poradenství (např.
přijímací řízení na střední školy) a v procesu
integrace žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami (vyhledávání a orientační šetření žáků,
jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní
pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto
žáky, zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky
speciálních vzdělávacích potřeb – vstupní i
průběžné a intervenčních činností pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, příprava

podmínek pro integraci žáků se zdravotním
postižením ve škole, koordinace poskytování
poradenských služeb těmto žákům školou a
školskými
poradenskými
zařízeními
a
koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků).
Integrace žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami se od 1. září řídí novou legislativou.
V samotné praxi v naší škole k přílišným
změnám nedojde, co se však naprosto mění, je
vedení dokumentace těchto žáků, které přineslo
obrovskou administrativní zátěž pro samotné
učitele, výchovného poradce i ředitelku školy.
Spolu s výchovným poradcem jako poskytovatel
poradenských služeb pracuje i školní metodička
prevence paní učitelka Alena Cintulová. Rodiče i
žáci se na ni mohou obracet při řešení problémů
z různých oblastí – prevence záškoláctví,
závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního
zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního
a kriminálního chování, rizikových projevů
sebepoškozování
a
dalších
sociálně
patologických jevů.
I letos jsou otevřena dvě oddělení školní družiny,
kde v jednom oddělení jako vychovatelka nadále
působí p. Jaroslava Kolihová, v dalším oddělení,
které bude v provozu jen v odpoledních
hodinách, je vychovatelkou paní Alena
Bauerová. Obě zároveň vykonávají v základní
škole funkci asistentek pedagoga. Jako další
asistentka pedagoga pracuje p. Vlasta Vladařová.
Práci školníka zastává p. Zdeněk Rašpl a
uklízečkou a správcovou tělocvičny je p. Lenka
Netrvalová.
Vedoucí učitelkou mateřské školy je p. Jitka
Vizingerová, dalšími učitelkami p. Alena
Havlíková a p. Petra Havlíčková, která zároveň
zastává práci uklízečky v MŠ.
Letos se změnilo personální obsazení ve školní
kuchyni – vedoucí ŠJ je p. Martina Skuhravá,
hlavní kuchařkou p. Pavlína Prunerová,
kuchařkou p. Ilona Třísková, pomocná kuchařka
paní Růžena Houlíková odešla od 1. září
do starobního důchodu a na její místo nastoupila
paní Michaela Janotová.
V pátek 9. září zahájili žáci 4. a 5. ročníku výuku
plavání. Žáci 4. ročníku budou na plavání jezdit
prvním rokem, proto absolvují základní výcvik.
Žáci 5. ročníku budou jezdit již druhým rokem a
čeká je zdokonalovací kurz. Celkem navštíví
plavecký bazén desetkrát a druhých pěti lekcí se
zúčastní i děti z mateřské školy.
Mgr. Václava Čejková, ředitelka školy
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Kultura
Francouzský víkend na zámku Blatná

Na nádvoří jsme pak ochutnali pravé francouzské
sýry, paštiky, klobásy, téměř průsvitné
francouzské palačinky nebo zapékané slané
koláče. Atmosféra vystupování s kulisou zámku
za zády se nedá s ničím porovnat. Umím si
představit, jak báječné věci by se s dětským
divadelním spolkem daly dělat, kdyby taková
možnost byla i v Měčíně!
Petra Braunová

Batolátka

Dětský divadelní spolek Měčín dostal pozvání
účastnit se zajímavé akce, která se o víkendu 10. –
11. září uskutečnila v zámku Blatná. Vystoupení
všech účinkujících byla zaměřená na Francii, jejíž
kultura je ve světě proslulá. Na zámku zazněly
šansony Edith Piaf i hudba starých francouzských
mistrů. Náš divadelní spolek přišel s dramatizací
čtyř básní francouzských básníků. Prévertovy a
Villonovy verše diváky zaujaly, přestože část
publika jistě českému přednesu nerozuměla, protože
to byli Francouzi. Děti z Měčína byly odměněné
potleskem a uznáním, protože v Blatné vystupovaly
už podruhé a někteří z diváků si vzpomněli
na loňské úspěšné představení Vodník.

"Batolátka" fungovala i o prázdninách a jako
zlatou tečku za létem si 17. 8. udělala společný
výlet vlakem za skřítky a strašidly na Brčálník
u Hojsovy Stráže. Výlet se vydařil a děti
s maminkami byly velice spokojené.

Pojďte s námi za kulturou…
Některé kulturní pořady se již uskutečnily a věříme,
že Vás potěšily a zaujaly. Patřila mezi ně i výroba
šperku nebo přednáška Tajemství písma. Tyto akce
pro Vás uspořádala Venkovská komunitní škola
Měčínsko.
24. září v KSC v Měčíně se odehrálo divadelní
představení Spartakyjáda, které Vás určitě
pobavilo.
Pro nadcházející podzimní období jsme pro vás
připravili …
V měsíci říjnu Vás srdečně zveme na setkání
s cestovatelskou dvojicí Jana Dvorská – Miloš
Kašpar. Na četná přání Vás, diváků, jsme vyžádali
opakování besedy s filmem Návrat do Tibetu.
Beseda proběhne v ZŠ v Měčíně 12. října
v 18 hodin.
12. listopadu Vás zveme na již DRUHÝ PLES
MĚSTA MĚČÍNA. K poslechu, ale především
k tanci bude v sále KSC hrát hudební těleso
SIMPLY COVER BAND.
Vstupenky na ples budou v prodeji na MÚ. Cena
vstupenky je 150 Kč.

V neděli 20. listopadu od 15 hodin Vás zveme do
KSC v Měčíně na KREATIVNÍ SETKÁNÍ
S MARTINOU REISEROVOU. Budete si
moci prohlédnout různé vánoční dekorace,
uvidíte, jak zajímavě a netradičně zabalit dárky.
Můžete si i zakoupit jednotlivé komponenty
na domácí tvoření.
V neděli 27. listopadu bude slavnostně
rozsvícen vánoční stromeček. (čas bude
upřesněn)
V neděli 4. prosince od 15 hodin se KSC
v Měčíně promění na malé peklíčko a děti si
mohou přijít zatančit, zasoutěžit a užít si
ČERTOVSKÉ REJDY.
18. prosince Vás srdečně zveme do kostela
sv. Mikuláše na Českou mši vánoční Jakuba
Jana Ryby v podání pěveckého sboru Šumavan
za doprovodu
Komorního
orchestru
pod vedením pana Jaroslava Pletichy. (čas bude
upřesněn)
O všech akcích budete včas informováni místním
rozhlasem a na internetových stránkách.
Přejeme Vám příjemnou zábavu.
KK

bude pokračovat hudební produkcí. Naším
přáním je, abychom toto významné jubileum
společně důstojně oslavili.

Spolky

Již podruhé se Větrovna stala dějištěm
sportovních her
V sobotu 20. srpna 2016 jsme na Větrovně prožili
krásné sportovní odpoledne. Proběhl druhý ročník
Zahrádkáři
sportovních her. K účasti byli vyzváni obyvatelé
Měčína, kteří měli chuť se trochu protáhnout,
pobavit a změřit si síly s ostatními.
Aktivní účastníci byli spravedlivým rozlosováním
rozděleni do smíšených vícečlenných týmů.
Soutěžilo se v netradičních disciplínách, které byly
vybrány tak, aby se všichni pobavili a hlavně se
nezranili. Sportovalo se v hale, pod širým nebem a
letos přibyly i vodní sporty. Společné i individuální
disciplíny byly hodnoceny nezávislou porotou,
která dohlížela na hladký průběh tohoto klání.
Všichni přítomní soutěžící, ale i fanoušci a
pořadatelé byli podrobeni antidopingové kontrole,
která byla oproti loňskému ročníku úplnou
novinkou. Výsledky této kontroly se samozřejmě
odrazily v závěrečném hodnocení. Již nyní se
těšíme na další ročník sportovních her, na který jste
všichni srdečně zváni.

Miroslav Šlajch, starosta sboru

O. S.

foto: sportovní hry na Větrovně

Hasiči Měčín
Sbor dobrovolných hasičů Měčín patří mezi
nejstarší hasičské sbory. Letos si připomene 140.
výročí jeho založení. Uctění tohoto významného
výročí se bude konat v sobotu 5. 11. 2016. Program
zahájí ve 14.00 slavnostní mše v kostele svatého
Mikuláše. Po skončení bude položen věnec k
památníku padlých v první a druhé světové válce.
Následovat bude slavnostní valná hromada v
Kulturně společenském centru Na radnici, kterou
zakončí vystoupení předškolkových dětí „Hrátky s
batolátky“ a instrumentální soubor Orchestrion pod
vedením Marie Tumpachové ve spolupráci s
pěveckým sborem ZŠ Měčín pod vedením Marie
Chloupkové. Volná zábava pro širokou veřejnost

Virtuální Univerzita třetího věku
VU3V v rámci výukového programu zahajuje
zimní semestr 2016/17
Téma: Život s energií
Začátek: čtvrtek 6. 10. 2016 v 17 hod., v ZŠ
Měčín, PC učebna (1. patro).
Ostatní informace na zahájení semestru.
VU3V je dlouhodobá společenská aktivita
v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je
zpřístupňovat vzdělávání označované jako
Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se
z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního
studia U3V v sídlech vysokých škol či univerzit.
Využitelnost
se
předpokládá
zejména
pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od
sídel vysokých škol, či zdravotní problémy. Tato
forma výuky je chápána jako forma distančního
seniorského vzdělávání.
Garantem studijního programu a organizačním
garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta
(PEF) ČZU v Praze.
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Rybáři

Minulý školní rok jsme obnovili tradici
rybářského kroužku. Pravidelně docházelo kolem
deseti dětí z Měčína a okolí. V zimě jsme se
věnovali především teorii a „suché“ přípravě.
Děti se učily poznávat ryby a základní rybářské
dovednosti. V jarních měsících jsme teorii
převedli na praxi u starého koupaliště v Měčíně.
Chtěli
bychom
poděkovat
současným
nájemníkům, že nám chytání umožnili.
Pevně doufáme a byli bychom velmi rádi, kdyby
takovýto zájem mladých rybářů o rybářský
kroužek trval i v dalších letech.
David Tumpach, Josef Bezděk

Myslíte, že takhle se správně používá kontejner???
Foto z rybářských závodů Plánice 27. 8. 2016

Český rybářský svaz, místní organizace v Plánici
pořádala 27. 8. dětské rybářské závody na chovném
rybníku Křižánkovy. Závodů se účastnil i rybářský
kroužek Měčín. Počasí rybařině nepřálo. Bylo
extrémní horko, přesto velká pochvala patří
mladým měčínským rybářům, kteří se horka
nezalekli a dorazili v hojném počtu. Chytalo se
na dvě kola. Místa si rybáři před každým kolem
losovali. Brali především kapři kolem 50 cm, občas
přišel i amur. V této silné konkurenci se měčínští
rybáři neztratili. První místo vyhrál Jakub Hřebec
ze Kbela, který chodí do našeho kroužku a nachytal
nejvíce ryb. Dále se úspěšně zúčastnili: Jiří
Lažanský (3. místo), Adéla Netrvalová (5. místo),
Matěj Netrval, Marek Šimek, Jakub Svoboda,
Tomáš Neumann, David Tumpach ml., Michal
Lintner.
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