4/2015
Slovo starosty

Veselé Vánoce
a
šťastný nový rok 2016
Z obsahu
MěÚ
Usnesení zastupitelstva
Zprávy ze školy
Školní družina
Kultura
Plánované kulturní akce

Vážení přátelé,
s blížícím se koncem roku mi dovolte, abych Vás
seznámil s výsledky našeho snažení v letošním
roce. Jak již jsem předeslal, pojali jsme tento rok
jako rok přípravný. Dokončen byl projekt na
výstavbu ČOV, proběhlo výběrové řízení na
zhotovitele stavby, podali jsme žádost na
Ministerstvo zemědělství. Stavbu jsme měli
zahájit ještě v letošním roce, ale bohužel pro nás,
byly finanční prostředky na ministerstvu
přesunuty na rok 2016. Po doložení zbývajících
dokladů obdržíme dotaci a budeme moci zahájit
stavbu ČOV. Předpokládám, že to bude v
polovině příštího roku. K závěru spějí práce na
změně územního plánu, nutné pro výstavbu
nového vjezdu do Měčína směrem od Nedanic.
Dokončen bude do začátku března příštího roku.
Získali jsme stavební povolení na výstavbu lávky
pro pěší v Petrovicích. Bohužel se nám podařilo
získat zhotovitele stavby až ve druhém kole
výběrového řízení, takže stavba skončí až
v květnu roku 2016. Zhruba ve stejném termínu
bude dokončeno venkovní divadlo u KSC, které
chceme otevřít na DEN MĚČÍNSKA. Dále
probíhala a bude probíhat údržba komunikací,
obecního majetku a veřejné zeleně.
Vážení přátelé, jsem přesvědčen, že jsme odvedli
značné množství práce, a pevně věřím, že
v nastoleném trendu budeme zdárně pokračovat i
v příštím roce.

Spolky
SDH Měčín
SDH Bíluky
Zahrádkáři Měčín
Sport
Sokol Měčín

Dovolte mi, abych Vám závěrem popřál šťastné a
veselé Vánoce, bohatého Ježíška a v novém roce
hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.
Váš starosta
Stanislav Skala

Městský úřad
Usnesení
z 8. jednání zastupitelstva Města Měčín, konaného
dne 14. 12. 2015
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje návrh
rozpočtu města na rok 2016, příjmy 14.866.400,Kč výdaje celkem vč. kapitálových 29.569.000- Kč,
včetně návrhu příspěvku příspěvkové organizace
ZŠMŠ Měčín, výdaje budou zvýšeny o dotaci pro
spolky ve výši 50 % roku 2015 tj. ve výši 143.500,Kč a 10.000,- Kč na kapitolu 354 – Zdravotnické
programy.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí a
schvaluje rozbor hospodaření leden – říjen 2015.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Sociální
fond Města Měčín včetně zásad čerpání pro rok
2015 – 2019.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Plán
financování obnovy vodovodu a kanalizace. Částka
do rezervního fondu pro rok 2016 bude ve výši
20.000,- Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje podání
doplňujících
dokumentů
na
Ministerstvo
zemědělství z důvodu výstavby ČOV.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje cenu
vodného 23,90 bez DPH, včetně DPH 27,49 Kč
s platností od 1. 1. 2016.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje ceník služeb
odvozu a odstranění směsného komunálního
odpadu od Západočeských komunálních služeb
Plzeň. Zastupitelstvo souhlasí s OZV č. 1/2013, o
poplatku za komunální odpad, která zůstává
v platnosti.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
nabídku Plzeňského biskupství na bezplatný převod
kostela v Měčíně včetně všech pozemků.
Rozhodnutí se odkládá do dalšího jednání, kde bude
předložen písemný návrh smlouvy.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej části pozemku p.č. 931, dle nového GP č.
931/5 o výměře 26 m2 v k.ú. Třebýcina, obec Hráz
paní Anežce Kozákové, trvale Měčín, ulice Školní,
čp. 56 za cenu 30,- Kč za 1 m2 a úhradu veškerých
nákladů spojených s odprodejem. Prodej za cenu
obvyklou v tomto případě není možný. Tato část
pozemku je součástí nemovitosti kupující a nemá
žádnou jinou využitelnost. Navíc kupující užívá
pozemek již několik let v dobré víře, že se jedná o
její pozemek. Proto zastupitelstvo Města Měčín
navrhuje cenu 30Kč /m2.
Návrh na odprodej byl zveřejněn na úřední desce
Města Měčín ve dnech 23. 9. 2015 – 26. 10. 2015.

Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a
neschvaluje odprodej pozemku p.č. 1399/14, o
výměře 1067 m2 a p.č. 1328/2 o výměře 1599 m2
v k.ú. Radkovice, obec Osobovy
z důvodu
uvedení špatné výměry pozemku p.č. 1328/2.
Návrh prodeje pozemků bude znovu zveřejněn,
správná výměra u p.č. 1328/2 je 2.010 m2.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a
schvaluje odprodej pozemků p.č. 1404/9 o
výměře 518 m2, p.č. 354/1 o výměře 704 m2, p.č.
381/2 o výměře 3671 m2 a p.č. 1381/1 o výměře
3989 m2 v k.ú. Nedaničky, společnosti s.r.o.
Pošumavské včeličky, IČ 29158656, Nedaničky
24, zastoupené panem Janem Pintířem za cenu
30,- Kč za 1 m2 a úhradu veškerých nákladů
spojených s odprodejem. Návrh na odprodej byl
zveřejněn na úřední desce Města Měčín ve dnech
23. 9. 2015 – 26. 10. 2015.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a
schvaluje odprodej pozemků p.č. 682/1 o
výměře 1290 m2, p.č. 682/2 o výměře 118 m2 a
p.č. 927/2 o výměře 376 m2 v k.ú. Třebýcina
panu Miroslavu Černému, Havlíčkova 50,
Švihov za cenu 30,- Kč za 1 m2 a úhradu
veškerých nákladů spojených s odprodejem.
Žadatel má zájem o odkup pozemků. Pokud by
pozemek zůstal v majetku Města Měčín, muselo
by město začít vynakládat značné finanční
prostředky na jeho údržbu, proto zastupitelstvo
Města Měčín navrhuje prodej těchto pozemků za
cenu 30 Kč /m2.
Návrh na odprodej byl zveřejněn na úřední desce
Města Měčín ve dnech 23. 9. 2015 – 26. 10.
2015.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a
schvaluje odprodej části pozemku1102/2 dle
nového GP 1102/8 p.č. o výměře 141 m2 v k.ú.
Bíluky panu Radku Čejkovi, Bíluky čp. 36,
Švihov za cenu 30,- Kč za 1 m2 a úhradu
veškerých nákladů spojených s odprodejem.
Prodej za cenu obvyklou v tomto případě není
možný. Tato část pozemku je součástí
nemovitosti kupujícího a nemá žádnou jinou
využitelnost. Navíc kupující užívá pozemek již
několik let v dobré víře, že se jedná o jeho
pozemek. Proto zastupitelstvo Města Měčín
navrhuje cenu 30Kč /m2. Návrh na odprodej byl
zveřejněn na úřední desce Města Měčín ve dnech
30. 6. 2015 – 21. 9. 2015.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a
schvaluje odprodej části pozemku 1102/2 dle
nového GP 1102/9 p.č. o výměře 64 m2 v k.ú.
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Bíluky paní Naděždě Nyklesové, Bíluky čp. 20,
Švihov za cenu 30 Kč za 1 m2 a úhradu veškerých
nákladů spojených s odprodejem.
Prodej za cenu obvyklou v tomto případě není
možný. Tato část pozemku je součástí nemovitosti
kupující a nemá žádnou jinou využitelnost. Navíc
kupující užívá pozemek již několik let v dobré víře,
že se jedná o její pozemek. Proto zastupitelstvo
Města Měčín navrhuje cenu 30 Kč /m2. Návrh na
odprodej byl zveřejněn na úřední desce Města
Měčín ve dnech 30. 6. 2015 – 21. 9. 2015.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej části pozemku 1120/4 dle nového GP
1120/18 p.č. o výměře 27 m2 v k.ú. Bíluky panu
Josefu Cibulkovi, Na Třepince 532, Lomnice nad
Lužnicí za cenu 30,- Kč za 1 m2 a úhradu veškerých
nákladů spojených s odprodejem.
Prodej za cenu obvyklou v tomto případě není
možný. Tato část pozemku je součástí nemovitosti
kupujícího a nemá žádnou jinou využitelnost. Navíc
kupující užívá pozemek již několik let v dobré víře,
že se jedná o jeho pozemek. Proto zastupitelstvo
Města Měčín navrhuje cenu 30 Kč /m2. Návrh na
odprodej byl zveřejněn na úřední desce Města
Měčín ve dnech 30. 6. 2015 – 21. 9. 2015.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej části pozemku1120/4 dle nového GP
1120/17 p.č. o výměře 55 m2 v k.ú. Bíluky panu
ing. Miroslavu Hrubému, Klatovy, Akátová 494 za
cenu 30 Kč za 1 m2 a úhradu veškerých nákladů
spojených s odprodejem. Prodej za cenu obvyklou v
tomto případě není možný. Tato část pozemku je
součástí nemovitosti kupujícího a nemá žádnou
jinou využitelnost. Navíc kupující užívá pozemek
již několik let v dobré víře, že se jedná o jeho
pozemek. Proto zastupitelstvo Města Měčín
navrhuje cenu 30 Kč /m2. Návrh na odprodej byl
zveřejněn na úřední desce Města Měčín ve dnech
30. 6. 2015 – 21. 9. 2015.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej části pozemku 1120/4 dle nového GP
1120/16 p.č. o výměře 26 m2 v k.ú. Bíluky panu
Josefu Beníškovi, Bíluky čp. 45 za cenu 30 Kč za 1
m2 a úhradu veškerých nákladů spojených
s odprodejem.
Prodej za cenu obvyklou v tomto případě není
možný. Tato část pozemku je součástí nemovitosti
kupujícího a nemá žádnou jinou využitelnost. Navíc
kupující užívá pozemek již několik let v dobré víře,
že se jedná o jeho pozemek. Proto zastupitelstvo
Města Měčín navrhuje cenu 30 Kč /m2. Návrh na
odprodej byl zveřejněn na úřední desce Města
Měčín ve dnech 30. 6. 2015 – 21. 9. 2015.

Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje prodej
pozemku p.č. 2153/9 v k.ú. Petrovice
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje prodej
pozemku p.č. 2183/6 v k.ú. Petrovice.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje odprodej
části pozemku p.č. 3007/11 v k.ú. Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje o
pronájmu rybníků Radkovice horní, Radkovice
spodní, Petrovice Jamky I a Petrovice Jamky IIbude pronajato Českému rybářskému spolku
Plánice za celkovou cenu 100,- Kč/ rok za
všechny 4 rybníky do 31. 12. 2027. Ve Smlouvě
bude uvedena povinnost provádění pravidelné
údržby, která pokud nebude prováděna, zavdává
důvod k výpovědi smlouvy. Rybníky v
Radkovicích budou do konce září 2016 opraveny
ČRS Plánice. Každý rok bude na 1. jednání
zastupitelstva podána písemná zpráva o
provedených pracích na pronajatých rybnících
v uplynulém kalendářním roce.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2014/2015.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
čerpání příspěvku na provoz příspěvkové
organizace ZŠ MŠ Měčín k 30. 9. 2015 včetně
účetních příloh.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí bez
připomínek Protokol o provedené veřejnosprávní
kontrole v ZŠ a MŠ Měčín dle § 9 zákona č.
320/2001 Sb., provedenou na základě pověření
rady ze dne 7. 9. 2015.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
zprávu lesního technika o stavu lesního majetku.
Zastupitelstvo
Města
Měčín
souhlasí
s pokračováním Smlouvy o spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a správě Digitální technické mapy.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
Návrh vyhlášky Města Měčín, kterou se
stanovuje
metodika
oceňování
pozemků
určených k prodeji. Vyhláška bude postoupena
na KÚ PK k připomínkám.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
zápis kontrolního výboru ze dne 12.12.201 a
zápis č. 4 z finančního výboru ze dne 9. 12.
2015.
Zastupitelstvo
Města
Měčín
souhlasí
s umístěním sídla spolku Venkovská komunitní
škola Měčínsko, na adrese Městského úřadu
Měčín, Měčín, Farní 43.
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Oznámení
Ve dnech 28. 12. – 31. 12. 2015 bude úřad uzavřen.
MěÚ Měčín

Základní škola
Zdá se, že školní rok začal teprve včera 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.
Od pátku 11. 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 prvních pěti lekcí se zúčastnily i
děti z mateřské školy.
Ve středu 23. září k nám dorazili naši známí
hudebníci z Karlových Varů se svým novým
hudebním pořadem Písničkový kolotoč. Během
pořadu seznámili přítomné s tím, jak vznikají
písničky a jaké druhy písniček jsou. Na pořad se
přijeli podívat i žáci ze základní školy v Předslavi.
„23. 9. 2015 se uskutečnil hudební pořad
Písničkový kolotoč. Probíhal v novém sále, kde
vystupovali dva hudebníci, se kterými jsme se už
setkali, v Měčíně byli již třikrát a jednou jsme na
jejich představení byli v Přešticích. Tentokrát nás
učili rozeznávat písně lidové x umělé, pomalé x
rychlé, veselé x smutné, taneční x ukolébavky,
jednoduché x složité, dobré x špatné. Ke každému
druhu písničky nám zazpívali ukázku a mohli jsme
si zatancovat i zazpívat. Dávali nám také různé
otázky: Jak vzniká písnička? Z čeho se skládá? Co
je píseň lidová nebo umělá a podobné. Sice byl
pořad spíše pro 1. stupeň, ale stejně se nám to líbilo
a doufáme, že příští rok přijedou zase.“

„V pondělí 21. září jsme navštívili spolu
s 9. třídou jedinou domácí pálenici v klatovském
okrese, pálenici pana Kubeše. Pan Kubeš nám
ukázal princip provozu pálenice, vyprávěl nám,
jak se pálí slivovice, která měla 50% alkoholu.
Dozvěděli jsme se, že je každé dva měsíce
kontrolován Celní správou. Nesmí se pálit ovoce
dovezené z ciziny, může se pálit hruška, jablka,
třešně, švestky, broskve, meruňky. Palná sezóna
je od července do května příštího roku. Když už
jsme byli na odchodu, pan Kubeš nám ukázal
odpadní nádrž, která byla umístěna pod zemí
vedle pálenice.“
Hynek Šimek, Dan Hajšman a Filip Muknšnábl, 8. ročník

V úterý 29. září se ve škole uskutečnily besedy
na téma třídění odpadů. Besedu absolvovaly
postupně všechny třídy a žáci se při nich mohli
seznámit se způsobem třídění a zpracování
odpadů z domácnosti.
„V úterý 29. září k nám do školy zavítala jedna
milá paní s besedou o recyklaci. Beseda nesla
název „Tonda Obal na cestách“ a byla velmi
poučná. Dozvěděli jsme se, že se z několika
plastových lahví dá vyrobit například mikina
nebo jiný materiál, či výrobek, který se dá ještě
využít. Nebo nám prozradila, že se sklo dá
recyklovat pořád a pořád do nekonečna, zato
papír jen pětkrát. A asi největší zjištění bylo, že
člověk vyprodukuje asi 200 kilogramů odpadu
ročně. Nakonec si nás paní vyzkoušela takovou
menší hrou, každému rozdala kartičku, na které
byly namalovány a popsány nějaké odpadky a my
jsme je museli zařadit do správných popelnic, či
kontejnerů: plast, sklo, papír, komunální odpad,
bioodpad a nebezpečný odpad. Ne každému se
Jana Korčíková, 7. ročník však podařilo zařadit správně, ale tolik chyb tam
zas až nebylo. Myslím, že si každý z nás odnesl z
V pondělí 21. září navštívili žáci 8. a 9. třídy té besedy ponaučení.“
Kristýna Sládková, 6. třída
pálenici v Měčíně a seznámili se se způsobem
zpracování ovoce domácím pálením. Pan Kubeš,
majitel pálenice, jim ukázal způsob, jakým se ovoce V úterý 29. září se v Klatovech konal atletický
ze zahrádky pálí na alkohol, seznámil je rovněž s čtyřboj, na kterém naši školu reprezentovalo
právními předpisy a pravidly, která pro pálenici družstvo starších chlapců ve složení: Hynek
Šimek, Daniel Hajšman, Filip Muknšnábl,
platí.
„Dne 21. září jsme my – 8. a 9. ročník - navštívili Václav Korčík a Adam Vokáč. Závodilo se v
pálenici v našem městě v Měčíně. Pan Kubeš nám těchto disciplínách: skok do výšky, skok do
ukázal a podrobně popsal pálení ovoce. Poučil nás dálky, hod míčkem, vrh koulí, běh na 60 m a
i o pravidlech zajímavé výroby. Jeho hodinové vytrvalostní běh na 1 000 m. Čtyřboje se
povídání nás neustále překvapovalo, byl tak hodný, zúčastnilo celkem 11 družstev ze základních škol
že nám odkryl i odpadní nádrž. Tato pálenice je klatovského okresu, naši chlapci obsadili celkově
pouze jedna na Klatovsku. Prohlídka se všem moc 5. místo se ztrátou čtyř bodů na čtvrtého.
Ve čtvrtek 8. října se konala exkurze žáků 5. až
líbila, přáli bychom si vidět stroj i v provozu.“
Petra Česáková, Lucie Krsová, 8. ročník 9. ročníku do koncentračního tábora Terezín a do

skleníků zámku Libochovice. I přes nepřízeň počasí
prošli žáci celý koncentrační tábor a seznámili se se
smutnou historií tohoto místa.
21. října se uskutečnilo školní kolo kategorie Kadet
soutěže Přírodovědný Klokan, která je určena pro
žáky 8. a 9. ročníku, jedná se o obdobu
Matematického Klokana. Soutěž obsahuje otázky z
matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a
všeobecných znalostí. Otázky jsou bodovány podle
obtížnosti 3 až 5 bodů, za špatnou odpověď je
odečten jeden bod. Na naší škole se soutěže
zúčastnili všichni žáci 8. a 9. ročníku. Nejlépe si
vedli Daniel Hajšman a Hynek Šimek z 8. ročníku,
kteří získali zhruba dvě třetiny z celkově možných
bodů.
Během měsíce října a listopadu se několik družstev
žáků naší školy zúčastnilo florbalových turnajů
v Klatovech. Ve čtvrtek 22. října 2015 to byl turnaj
O pohár hejtmana, na kterém naši školu
reprezentovalo družstvo složené ze žáků 6. a 7.
třídy. Další turnaj se konal ve čtvrtek 19. listopadu,
na němž naši školu reprezentovala družstva starších
i mladších žáků, a to dívek i chlapců. 22. listopadu
následoval turnaj mladších žáků, jehož se zúčastnila
družstva dívek a chlapců ze 4. a 5. třídy. Někdy
družstva dosáhla lepšího výsledku, někdy chybělo
kousek toho pověstného štěstí, vždy ale všichni žáci
vzorně reprezentovali naši školu. Všem těmto
žákům bych chtěla poděkovat nejen za sportovní
reprezentaci, ale také za velice pěkné chování na
těchto akcích. Poděkování patří i panu učiteli
Mašátovi, který přípravě těchto žáků věnuje spoustu
svého volného času, a paní učitelce Toušové a
Jankechové, které pomohly se zajištěním dohledu
na některých těchto akcích.
Ve středu 25. listopadu měli žáci z druhého ročníku
netradiční vyučování. Neučili se ve třídě ve škole,
ale vyrazili do Městské knihovny v Měčíně. Zde je
čekalo mnoho zajímavých úkolů, které si pro ně
připravila paní knihovnice Iveta Česáková.
Tématem tohoto netradičního vyučování byl advent.
Nejprve si žáci vyslechli povídání o této době a pak
společnými silami dávali dohromady pranostiky,
tradice a zvyky spojené s tímto obdobím. Na závěr
je čekal kvíz a pro správné řešitele i sladká odměna.
V druhé části tohoto netradičního vyučování žáci
vyráběli jednoduchou, ale přitom voňavou dekoraci
– byl to svícen z jablíček. Tento staročeský svícen
dokonce pochází z naší oblasti Klatovska. Žákům se
vyučování velmi líbilo, mnohé se dozvěděli a do
knihovny rádi půjdou zas.

Ve středu 11. listopadu 2015 navštívili žáci 8. a
9. ročníku Akademii řemesel, která se konala v
klatovském kulturním domě Družba. Akademii
řemesel pořádá Krajská hospodářská komora a
prezentují se na ní především střední školy
Plzeňského kraje, v letošním roce to byly školy i
z dalších částí republiky. Žáci se tu mají možnost
seznámit zajímavou formou se středními školami
a jejich obory.
Ve čtvrtek 26. listopadu navštívil naši školu
cestovatel Petr Nazarov, který besedoval se žáky
o svých cestách. Pro mladší žáky byla tématem
Afrika, starší pak seznámil se svými cestami po
Jižní Americe.
V pondělí 30. listopadu navštívil školu ředitel
SOU Oselce se dvěma učni, kteří představili
vycházejícím žákům 9. ročníku obory, které je
možno na jejich učilišti studovat. Vše bylo
spojeno s praktickými ukázkami a poutavým
výkladem.
V pátek 4. prosince navštívil naši školu Mikuláš
s andělem a čerty. I když všichni věděli, že jsou
pod maskami žáci 9. ročníku, přece jen se trochu
báli.
V pondělí 7. prosince se 6 žáků 8. a 9. ročníku
zapojilo do školního kola dějepisné olympiády.
Letošní ročník nesl název „Po stopách
Lucemburků aneb Za císařskou korunou“.
S problematikou rizikového chování mládeže se
setkáváme téměř na každém kroku. A protože
mladí neradi poslouchají rady svých rodičů a
učitelů, pozvali jsme do školy pana Šimona
Velkoborského, který se této problematice
dlouhodobě věnuje. Během tří besed 7., 10. a 17.
prosince si se žáky 6. – 9. ročníku popovídal na
téma šikana, škodlivost kouření a vztahy
vrstevníků.
V úterý 15. prosince navštívili žáci 3. – 6.
ročníku muzeum v Přešticích, kde měli možnost
zhlédnout výstavu ke 250. výročí narození J. J.
Ryby.
V období adventu nechyběla ani vystoupení
školního pěveckého sboru. 29. listopadu zazpíval
sbor pod vedením paní učitelky Marie
Chloupkové při rozsvěcování vánočního stromu
v Měčíně. 10. prosince následovalo vystoupení
na společném koncertě s dalšími našimi žáky,
které učí hrát na hudební nástroje paní Marie
Tumpachová. Další vystoupení sboru bude
v sobotu 19. prosince v kapli sv. Vojtěch
v Petrovicích a v neděli 20. prosince v kulturněMgr. Michaela Šustáčková společenském
centru v Měčíně. Poslední
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předvánoční vystoupení se uskuteční na školní
besídce žáků v pondělí dopoledne a v odpoledních
hodinách na besídce pro veřejnost. Moc děkuji paní
učitelce Chloupkové i panu učiteli Mašátovi, kteří
přípravě a realizaci těchto vystoupení věnují mnoho
ze svého volného času.
V pondělí ráno zavítá mezi žáky 1. a 2. ročníku
spisovatelka paní Petra Braunová, která našim
nejmladším žákům přečte něco ze svých knih. Žáci
8. a 9. ročníku (někteří po dlouhé době) navštíví
v úterý dopoledne městskou knihovnu. Seznámí se
mimo jiné s meziknihovními službami, kterých
budou moci při dalším studiu využívat. Navštíví
také muzeum skašovských hraček.
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, či rozmanitými
pracemi, které vykonávali pro školu zdarma, a
umožnili nám využít ušetřené finanční prostředky
na nákup pomůcek pro výuku.
ředitelka školy

Pozvánka
Základní škola Měčín vás zve na přednášku na téma
Kyberšikana a rizika internetu, která se bude konat
ve čtvrtek 7. ledna 2016 od 15:30 h v budově
základní školy v 1. patře v učebně číslo 16.
Přednáška je určena nejen pro rodiče žáků, ale i pro
širokou veřejnost. Přednášet bude paní Nina
Moravcová, která působila jako krajská metodička
zabývající se touto tématikou. Vstup na přednášku
je zdarma. Tématem přednášky bude mimo jiné
kyberšikana, rizika používání internetu, především
pak využívání sociálních sítí jako je Facebook a
další, problematika internetového nakupování apod.
Vánoční posezení ve školní družině
Každoročně si poslední den před vánočními svátky
ve školní družině posedíme u čaje, vánočního
cukroví a vánočky. Nesmí chybět rozkrajování
jablíčka a jiné tradice. Potom si kamarádi předají
dárečky, které si nakoupili nebo vyrobili.
Posloucháme koledy a navodíme si předvánoční
hezký klidný čas. Na závěr si uděláme vánoční
diskotéku a popřejeme si do nového roku moc a
moc zdraví, které všichni potřebujeme.

Dopis Ježíškovi
Milý ježíšku,
asi každý dopis, který ti kdo posílá, začíná větou:
„Celý rok jsem byla hodná“, ale to se o našich
třídách moc říci nedá… Přesto se na Tebe
obracím se žádostí.
Většina lidí si přeje notebook, tablet, telefon,
někdy dokonce i televizi, ale hlavní podstatou
Vánoc přece nejsou jenom dárky, ale ta radost
z nich. Jak se říká: „Ten, kdo nemá Vánoce
v srdci, je nikdy nenajde pod stromečkem.“
Sice jsem psala, že za to, jak občas zlobíme a
věčně rozčilujeme učitele, si nic moc nemůžeme
přát, ale tato prosba se týká celé školy, včetně
učitelů. A proto Tě prosím: dej, ať jsou ve škole
všichni šťastní, spokojení, plní veselé nálady a
rozdávají toto mé přání dál, do celého světa.
P. S.: Doufám, že Tě toto přání moc nezatěžuje.
S pozdravem Týna

Kultura
Pojďte s námi za kulturou…
Prvním kulturním počinem v novém roce je
tradiční Novoroční výšlap na Pahorky.
Sraz je v Měčíně 1. ledna 2016 ve 13 hodin „U
Boříků".
Na sobotu 23. ledna 2016 od 18 hodin jsme pro
Vás připravili opravdovou kulturní lahůdku. V
sále KSC vystoupí s krásným pásmem Harfa ve
sněhu harfenistka Lýdie Härtelová a slovem
doprovodí známá herečka Valérie Zawadská.
Na měsíc únor připravujeme dětský maškarní
bál.
Ve středu 9. března nás navštíví naše známá
cestovatelská dvojice Jana Dvorská, Miloš
Kašpar. Tentokráte zavítáme na úžasný Nový
Zéland.
Rádi bychom v roce 2016 uskutečnili také tyto
akce – vystoupení harmonikáře, Velikonoční
jarmark, Pálení čarodějnic, Den Měčínska se
slavnostním otevřením venkovní divadelní scény,
kreativní tvoření, Ples města, Mikulášskou
nadílku, adventní koncert a rádi bychom také
pozvali některý z ochotnických divadelních
spolků. Veškeré akce budou vždy upřesněny na
internetových stránkách, v místním rozhlasu a na
plakátech.
Krásné svátky vánoční, pohodu v kruhu rodiny,
štěstí a hlavně pevné zdraví přejeme všem lidem
dobré vůle.
Vaše KK

Školní družina
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Dětský divadelní spolek Měčín
a dětský pěvecký sbor ZŠ Měčín
srdečně zvou na společné představení

NEJDŘÍV SE MUSÍTE NARODIT
v pondělí 21. 12. 2015
v 10 h pro žáky základní školy
v 15.30 h pro veřejnost
do sálu KSC v Měčíně
Hosté: Marie Tumpachová – viola
Dita Hořínková – zpěv

Oznámení
Dne 8. ledna 2016 v 18 hodin bude v Měčíně
slavnostně založený Pěvecký spolek paní a
dívek. Tento den se poprvé od zahájení
rekonstrukce v roce 2012 veřejnosti otevře
budova bývalé pošty, dnes zvaná Škola Josefa
Kožíška. Srdečně zveme všechny zájemkyně
nejen ke společnému zpívání PRO RADOST, ale
i k POSLECHU, posezení u kachlových kamen,
k čaji, ke kávě či ke svařenému vínu. Prosíme
přezutí s sebou. Má-li někdo možnost věnovat
Škole židli či křesílko, budeme velmi potěšené.
S úctou Petra Braunová a Jitka Smutná

Spolky

SDH Měčín 2015
Rok 2015 hasičský sbor zahájil volbou nového
vedení na výroční valné hromadě. K naší práci
nepatří jen hašení požárů, a tak jsme i letos již
Bohoslužby ve vánočním období
tradičně zajišťovali stavění a hlídání máje,
24. 12. 2015 – 1. 1. 2016
organizovali Májovou zábavu a zakončení
prázdnin pro děti v hasičském duchu. Zúčastnili
jsme se také dětského dne v Bílukách, kde jsme
na žádost místního hasičského sboru, předvedli
naši techniku. Kvůli letošnímu suchému a
teplému počasí v letním období nás nejvíce
zaměstnávala zásahová činnost. Jednotka sboru
Požehnaný Advent, čas vylepšení svého života i byla povolána celkem k jedenácti zásahům, z
báječné Vánoce plné radosti a Boží lásky, toho devětkrát k požáru a dvakrát k odstranění
s pozdravem i modlitbou.
padlých stromů v důsledku vichřice. Počet
P. Tomasz
zásahů lze zařadit mezi nejvyšší v posledních
Vítání občánků
30. listopadu se konalo tradiční vítání občánků v obřadní síni letech a možná i historii sboru. Náplní naší práce
však není jen uhašení požáru. Nemalé úsilí
městského úřadu.

věnujeme údržbě techniky. Je třeba, aby byla
kdykoli připravena k použití, proto ji kontrolujeme
po každém použití a pečujeme o ni také pravidelně
každý měsíc na brigádách. Letošní rok sice patřil k
náročnějším, ale myslím, že jsme zásahy i naši další
činnost úspěšně zvládli. Závěrem bych rád pozval
širokou veřejnost na večerní zábavu, která bude
následovat po naší valné hromadě 16. ledna v
restauraci Na Radnici a bude začínat od 20 hodin.
Sbor dobrovolných hasičů Měčín přeje všem
měčínským občanům krásné Vánoce a šťastný nový
rok bez požárů.
Za hasičský sbor Mgr. Martin Vladař (velitel sboru)

SDH Bíluky
Ani v podzimním čase neustaly práce na dalších
úpravách naší klubovny. Nový kabát dostaly
tentokrát šatny a volební místnost. Kompletní
obložení palubkami určitě opět vylepšilo celkový
vzhled areálu. Poděkování patří všem, kteří se na
opravách a údržbě klubovny a okolí podílejí.

Hasiči uspořádali i letos tradiční mikulášskou
nadílku. Nejen děti navštívil přímo doma Mikuláš,
anděl a pekelní pomocníci. Děti musely básničkou a
příslibem vzorného chování přesvědčit Mikuláše, že
si nezaslouží odnést do pekla :). Nějaké ty slzičky
ukáply, ale čerti odešli nakonec s prázdnou. Za
šikovnost a statečnost obdaroval Mikuláš všechny
balíčkem.
Za SDH Bíluky přeji všem klidné a ničím nerušené
Vánoce, strávené obklopeni vašimi nejbližšími v
prostředí vašich domovů. Úspěšný závěr starého
roku a do toho nového vykročení pravou nohou!

Přišlo nám škoda, že malí budoucí rybáři nemají
v podstatě žádnou možnost, jak se o rybářském
sportu a rybolovných technikách dozvědět. S
realizací tohoto nápadu nám významně pomohl
pan Vladimír Fiala, který malé rybáře vybavil
výukovými materiály od Českého rybářského
svazu, a v neposlední řadě Město Měčín, které
poskytlo finanční dar na nákup výcvikových
házecích setů a základního vybavení ve výši
6.500,- Kč.
V zimních měsících se i nadále budeme scházet
každý druhý pátek od 18:30 v klubovně SDH
Měčín, kde se budeme věnovat teorii a částečně
také praktické přípravě. V jarních a letních
měsících bychom se rádi přesunuli od teorie k
praxi a s malými rybáři chodili k vodě. Jen
doufáme, že bude v nejbližším okolí kam.
Budeme velmi rádi, když se řady malých rybářů
v příštím roce rozšíří. Motivační prémií pro nové
dětské členy Českého rybářského svazu je
bezplatná povolenka v prvním roce.
Velký dík patří i SDH Měčín, které poskytlo
rybářskému kroužku komfortní prostory a zimní
domoviště.
S přáním hezkých Vánoc a šťastného nového
roku 2016
David Tumpach a Josef Bezděk

Okénko zahrádkáře
V našem malém „OKÉNKU ZAHRÁDKÁŘE“
chceme poděkovat za Vaši účast na akcích
pořádaných ZO Měčín. V následujícím roce 2016
se s Vámi chceme nadále potkávat na našich
N. Nyklesová přednáškách a akcích, které pro Vás budeme
pořádat v naší ZO ČZS Měčín.
Obnovení tradice dětského rybářského kroužku Dovolte, abychom Vám popřáli ŠŤASTNÉ A
v Měčíně
VESELÉ
VÁNOCE,
příjemné
prožití
Základním
impulsem
pro
znovuobnovení nejkrásnějších svátků v roce a v nadcházejícím
rybářského kroužku byly naše vzpomínky na roce 2016 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a
rybářský kroužek, který před mnoha lety vedli úspěchů.
Český zahrádkářský svaz ZO Měčín.
pánové Josef Bezděk st., a Josef Čejka.
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Sport

7.

S. Mochtín

11

6

0

5

42:51

17

Sokol Měčín
8.
Tatran D.Ves
11 6 0
5
30:29
16
Vánoce již klepou na dveře, fotbalová klání již před
11 4 0
7
23:42
11
měsícem utichla, ale to nám nebrání v tom, 9. S. Měčín
abychom se podívali, jak dopadla naše mužstva po 10. Start Luby B
11 3 0
8
28:30
10
podzimní části soutěží.
11. Haas Chanovice
11 2 0
9
20:76
6
A–Tým v 1. B třídě v závěru soutěže předvedl
11 0 0 11
9:51
0
velmi dobré výkony. Z posledních pěti zápasů 12. FC Volenice
vytěžil 14 bodů a i díky zaváhání soupeřů se těší
z druhého místa za vedoucím týmem z Chlumčan.
V lednu zahájí A-Tým přípravu na jarní část
soutěže, v jejímž rámci se zúčastní zimního
1. TJ Keramika Chlumčany
13 11 0 2 32:13 33
turnaje v Plzni. Našimi soupeři budou postupně
2. TJ Sokol Měčín
13 8 0 5 18:14 25
SENCO Doubravka, Chlumčany, Vejprnice,
3. TJ Svat. Hrádek
13 8 0 5 27:17 24
ZČE A a Lhota.
13.
2. nás čeká 1. kolo Poháru PKFS, do kterého
4. TJ Přeštice B
13 8 0 5 24:17 23
nám los přisoudil soupeře ze Svéradic.
5. FK Žákava
13 8 0 5 32:35 22
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
6. TJ STARÝ SMOLIVEC
13 7 0 6 21:17 21
fanouškům za přízeň, MÚ Měčín za finanční
podporu a ZŠ Měčín za možnost využívat
B-Tým ve IV. třídě podává nevyrovnané výkony a tělocvičnu.
Přejeme všem klidné Vánoce a úspěšný příští
to se projevilo i na postavení družstva v tabulce.
rok.
1. SKP O. Nýrsko B
11 9 0 2
56:16
26
Za výbor TJ Sokol Jan Touš
2.

SK Bolešiny B

11

8

0

3

35:23

24

3.

S. Dlažov

11

8

0

3

32:26

23

4.

TJ Měcholupy B

11

7

0

4

39:21

21

5.

S. Týnec

11

7

0

4

35:22

20

6.

S. Měčín B

11

6

0

5

39:33

18

Mladší žáci poctivě trénují, a umístění v tabulce je
určitě pod možnostmi hráčů.
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