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Slovo starosty

Čertovské rejdování 7. prosince 2012 (foto: J. Jandík)
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Vážení přátelé,
s blížícím se koncem roku mi dovolte, abych Vás
seznámil s tím, co jsme v letošním roce dokázali udělat.
Nebylo to vůbec jednoduché, obrovským problémem byly,
díky rozsahu a množství práce, finanční prostředky.
V Petrovicích jsme opravili budovu bývalé kampeličky,
novou střechu a fasádu dostal sál hostince, rozsáhlou
úpravou prošla náves. Velké starosti nám způsobily i
letošní povodně. Škody způsobené povodněmi se podařilo
ve spolupráci s Povodím Vltavy víceméně napravit. Novou
fasádu, okna a dveře dostala také klubovna hasičů
v Nedanicích. Zde také došlo k vyčištění rybníka na návsi.
V Bílukách byla postavena opěrná zeď hráze potoka,
přikryty byly sklady a šatny SDH. V Měčíně byla
zrekonstruována klubovna SDH, byla provedena nová
fasáda na budově městského úřadu a dokončeny byly
chodníky ze zámkové dlažby na hřbitově. Samozřejmostí
jsou drobné práce, o kterých se tady nebudu ani zmiňovat.
Tak jako již každým rokem nemalé finanční prostředky
jsme investovali do oprav komunikací. Opraveny byly
komunikace v Radkovicích, Měčíně, Bílukách, Třebýcině.
Velké množství práce nás samozřejmě čeká i
v příštím roce. V Měčíně chceme hasičům postavit novou
garáž, rozsáhlou rekonstrukcí projde také Dům
s pečovatelskou službou. Dojde zde k výměně oken a
dveří, zateplení stropů a venkovních stěn. Nové klubovny
se dočkají také hasiči v Radkovicích. V Petrovicích bude
provedena nová fasáda, výměna oken a dveří a položena
nová krytina také na klubovně SDH. Dále bude
vypracován projekt multifunkčního domu v Měčíně.
Určitou částkou chceme přispět i na opravu kostela a
budovy bývalé pošty, kde by měla vzniknout Škola Josefa
Kožíška. Samozřejmě budou pokračovat práce na opravě
komunikací a další drobné opravy, které budou třeba. Jen
pro zajímavost, k dnešnímu dni se nám na tyto práce
podařilo získat formou dotací l.669.000,- Kč.
Vážení přátelé, i v příštím roce, jak vidíte, nás
čeká velké množství práce. Pevně věřím, že jako již
tradičně vše úspěšné zvládneme. Závěrem mi dovolte,
abych Vám a Vašim rodinám popřál šťastné a veselé
Vánoce, bohatého Ježíška a v novém roce hodně štěstí,
zdraví a osobní spokojenosti.
Váš starosta
Stanislav Skala

Městský úřad
Mohlo by Vás zajímat
Usnesení
z 11. jednání zastupitelstva města Měčín, konaného
dne 8.10.2012
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje rozpočtové
opatření č. 6/2012 (příloha č. 1).
Zastupitelstvo schvaluje plán inventur a složení
komisí. (příloha č. 2).
Zastupitelstvo města Měčín rozhoduje o přidání
lokality za stodolou úřadu do změny č. 1 ÚP Měčín a
souhlasí s jeho opětovným projednáním.
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej bytového
domu čp. 207 Měčín, ul. Sadová.
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozhodnutí
o povolení úplné uzavírky Březí – Skašov a nařízení
objížďky.
Zastupitelstvo města rozhoduje o zařazení opravy
místní komunikace 1044/2 v k.ú. Nedanice
do rozpočtu pro rok 2013. V případě zájmu obce
Předslav o převod uvedené místní komunikace, bude
toto dále projednáno na dalším jednání zastupitelstva.
Pokud převod nebude uskutečněn, bude oprava
provedena do října 2013.
Zastupitelstvo města schvaluje a pověřuje starostu
k podpisu dodatku č. 5 ke smlouvě ze dne 1.10.2004
o nájmu zemědělských pozemků se ZD Měčín.
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace
starosty k povodním v červenci 2012.

Základní škola
Není to tak dávno, kdy začal školní rok, přivítali jsme
naše nové prvňáčky, a už máme za sebou téměř 4
měsíce školy. I v letošním školním roce pokračují
všichni učitelé základní školy v tvorbě digitálních
učebních materiálů, letos však v rámci projektu EU
peníze školám, známým spíše pod názvem „Šablony“.
V rámci tohoto projektu vytvoří 9 učitelů 384
vzdělávacích materiálů (v minulém projektu bylo 5
pedagogy vytvořeno 694 digitálních učebních
materiálů), které jsou a i v budoucnu budou využívány
při výuce. Připravit kvalitní digitální učební materiály
je časově poměrně náročné, a proto chci všem
učitelům poděkovat za to, že jsou ochotni spoustu
svého volného času věnovat jejich tvorbě.
V polovině září začali žáci 4. a 5. ročníku jezdit na
lekce plavání do bazénu do Klatov. Celkem
absolvovali 10 dvouhodinových lekcí. Pro žáky
5. ročníku to byl kurz zdokonalovací, pro žáky
4. ročníku kurz základní.
Měsíce říjen a listopad bývají obvykle ve znamení
sportovních akcí.
Ve středu 19. 9. 2012 se konalo v Klatovech okresní
kolo v přespolním běhu. Z naší školy se vydalo změřit

síly s ostatními 17 žáků. Přestože konkurence byla
veliká (soutěže se účastnily téměř výhradně velké
městské školy, kde je mnohem větší možnost výběru
sportovců), naši žáci se mezi ostatními neztratili.
Nejlépe si ve svých kategoriích vedli ze 4. ročníku
Filip Muknšnábl, který mezi 42 závodníky obsadil
9. místo a Tereza Bendová z 32 závodnic skončila
na 16. místě, v kategorii 6. a 7. ročníků obsadil
Michal Žižka ze 46 závodníků 19. místo, děvčatům
se příliš nedařilo, v kategorii 8. a 9. ročníků se mezi
41 závodnicemi výborně umístila Lucka Klonfarová
na 5. místě a Jan Kohout mezi 53 závodníky
na 12. místě.
Letos jsme se zúčastnili florbalového turnaje
v Klatovech, a to ve třech kategoriích. V minulých
letech probíhala vždy rovnou okresní kola, letos
poprvé díky velikému počtu přihlášených družstev
byla u chlapeckých kategorií vypsána i okrsková
kola. My jsme přihlásili mladší i starší dívky a mladší
chlapce. Naše škola patří mezi ty nejmenší na okrese
a z tohoto důvodu se nám také nepodařilo dát
družstvo starších hochů vůbec dohromady.
Mladší hoši (6. a 7. ročník) byli oslabeni o Tomáše
Branta, jednoho z klíčových hráčů, který byl zraněn.
Hrálo se ve třech skupinách po třech. První dva týmy
ze skupiny postupovaly do semifinále, ze kterého
měli vzejít tři vítězové postupující do okresního kola.
My jsme si tedy ve skupině zahráli se ZŠ Klatovy
Tolstého a ZŠ Nýrsko Komenského. Oba zápasy se
nám povedly a zvítězili jsme 3:1 a 4:0, což nám
zajistilo jednoznačné vítězství ve skupině a postup
do SF. Tam jsme se potkali se ZŠ Nýrsko Školní a
bohužel jsme podlehli 1:3. Postup do okresního kola
zmizel jako pára nad hrncem. Snad příště…
Nejlepší a jediný střelec našeho týmu: Michal Žižka
Brankář: Karel Koliha (výborný výkon, pochvala
od rozhodčích)
Mladší dívky (6. a 7. ročník, okresní kolo) měly
za soupeře ZŠ Kolinec, ZŠ Janovice a ZŠ Klatovy
Plánická ul. Ve skupině se dívkám podařilo dvakrát
zvítězit a postoupit tak z druhého místa. V semifinále
je ovšem čekal soupeř z jiné kategorie a budoucí
vítěz. Byl to tým ZŠ Horažďovice, který jednoznačně
zvítězil 8:0. Dívky tedy skončily podobně jako
mladší chlapci před branami finále. Za doprovod
na soutěž zaslouží poděkování asistentka pedagoga
paní Alena Bauerová.
Starší dívky (8. a 9. ročník, okresní kolo) zahájily
svoje vystoupení v okresním kole florbalu 2012-2013
velmi pěkně. Soupeřky byly stejné jako u mladších
dívek. Zahrály si tedy se ZŠ Klatovy Plánická ul.,
ZŠ Janovice a ZŠ Kolinec. Ve všech třech zápasech
ani jednou neprohrály. Pouze se ZŠ Kolinec,
budoucím finalistou, remizovaly 1:1. Pro jeden gól

postoupily z druhého místa. V semifinále narazily na
sebevědomý tým ZŠ Klatovy Tolstého. Své vedení 1:0
ztratily těsně před koncem zápasu po skrumáži vedle
naší branky. Naše brankářka Nikola Netrvalová
nemohla na odražený míček zareagovat. Čekaly nás tři
nájezdy. Po těch se skóre nezměnilo. Dramatický
závěr rozhodla až čtvrtá série, kdy hráčka ze ZŠ
Tolstého s pomocí tyčky vsítila postupový gól.
Vytoužené medaile nám opět utekly.
Všichni účastníci soutěže ve florbalu si zaslouží
poděkování za vzornou reprezentaci ZŠ Měčín a
doufejme, že v příštím roce projdeme do finále
semifinálovým sítem a budeme mít dostatek hráčů.

V pátek 23. listopadu to byla beseda pro žáky 1. a 2.
ročníku na téma osobní bezpečí. Žáci se při ní
seznámili s riziky a nebezpečími, která jim hrozí v
běžném životě. Při besedě zmínila paní Ladmanová
nebezpečí úrazů v domácnosti i na ulici, nebezpečí,
která dětem hrozí od cizích lidí a seznámila je s tím,
jak se v těchto situacích chovat a tak zmírnit riziko.
Dalšími, kdo besedoval s paní Ladmanovou, byli žáci
3. ročníku, povídali si o nebezpečích, která hrozí
v dopravě, jak se správně chovat v silničním
provozu, a to v autě, autobuse, na kole, ale především
na ulici jako chodec.

Mgr. Radek Mašát

V pondělí 26. listopadu se ve škole uskutečnilo
promítání filmu o Nicolasu Wintonovi, který je ve
světě známý jako zachránce československých
židovských
dětí.
Tento
muž
se
svými
spolupracovníky vypravil od března do srpna roku
1939 před vypuknutím 2. světové války osm vlaků
s těmito dětmi do Velké Británie a 669 jich tak
zachránil před téměř jistou smrtí. Film k nám do
školy přivezl dramaturg Zdeněk Tulis, který jej
doplnil komentářem a dalšími zajímavými
informacemi.

Každým rokem se koná soutěž v plavání. Jedná se o
Okresní přebor v plavání v Klatovech. Nebývalo
zvykem, že bychom se těchto závodů zúčastňovali
nějak pravidelně, ale v posledních letech si někteří
žáci rádi měřili síly s ostatními. I letos se našlo
několik odvážlivců a chtělo si vyzkoušet atmosféru
plaveckých závodů.
Na okresní přebor v plavání jsme se vydali bez větších
cílů. Žádný z našich žáků se plavání závodně
nevěnuje, proto ani nebylo možné počítat
s medailovými ambicemi. Naším cílem bylo hlavně se
soutěže zúčastnit, poměřit síly s ostatními a zaplavat
si v rámci této soutěže. Dali jsme dohromady deset
plavců, kteří měli chuť se ukázat.
Podle předpokladů jsme ukončili účast vždy pouze
v rozplavbách. Tahali jsme tentokrát za kratší konec a
soupeři i soupeřky byli prostě lepší. Stejné to bylo i ve
štafetách. Přesto za reprezentaci školy a výborné
chování všem žákům patří velký dík.
Mgr. Radek Mašát

V úterý 25.9.2012 k nám přijela paní lektorka z centra
Stop PPP. Vysvětlila nám, jaké nemoci mohou
vzniknout při poruchách příjmu potravy. Upozornila
nás, jak poznáme lidi, kteří těmito poruchami trpí.
Při anorexii si člověk připadá tlustý a pořád úmyslně
hubne, může to skončit i smrtí. Při bulimii člověk jí a
poté to vyzvrací. Obézní člověk se přejídá, ale nemá
téměř žádný pohyb. Poměrně novou chorobou je
bigorexie – člověk hodně posiluje a bere steroidy.
Ve skupinách jsme se měli vžít do rolí nemocných a
odpovídat na několik otázek, ty jsme pak porovnali
s odpověďmi zdravých lidí. V druhé části besedy jsme
si povídali nad pyramidou zdravé výživy, co jíst
nejvíce a co zase nejméně, kolik porcí různé potravy
si vzít za den. Vyvarovat bychom se měli tukům,
cukru, sladkým nápojům a smaženým výrobkům.
Přednáška byla velice zajímavá a líbila se nám.
Karel Mašek, Petr Pelc, 7. ročník

Naše škola spolupracuje s okresní policejní mluvčí
paní Danou Ladmanovou, která pro nás přímo ve
škole každoročně uskutečňuje besedy pro žáky.

Mgr. Jiří Zahálka

Mgr. Jiří Zahálka

V letošním školním roce pracuje ve škole několik
zájmových kroužků. Žáci 1. stupně se scházejí na
dvou kroužcích zábavného vaření s paní Alenou
Bauerovou a paní Vlastou Vladařovou. Při přípravě
jednoduchých pokrmů si osvojují hygienická
pravidla vaření, seznamují se se základními
pracovními postupy a učí se pravidlům stolování.
Jídla jimi přepravená jsou vždy velice chutná a
způsobem servírování vždy lahodí i oku.
Manuální zručnost a kreativitu mají žáci možnost
rozvíjet i v kroužku „Šikulové“ pod vedením paní
učitelky Michaely Šustáčkové. Svými výrobky zdobí
školu, ale potěší i své rodiče.
Že máme ve škole spoustu šikovných dětí, jste se
mohli přesvědčit i na předvánočním jarmarku, kde
jste měli možnost si koupit výrobky žáků, které
vyráběli ve školní družině s pani Jaroslavou
Kolihovou, Jitkou Sedlákovou, Alenou Bauerovou a
Vlastou Vladařovou.
Dva sportovní kroužky vede pan učitel Radek Mašát.
Nejvíce se při nich žáci zaměřují na florbalovou
průpravu, protože bychom chtěli pokračovat v dobré
tradici a úspěších, jakých naši žáci dosahovali
v minulých letech, kdy se jim podařilo zvítězit i
v okresní florbalové lize.
Dlouholetou tradici má náš pěvecký sbor, který i
v letošním školním roce vede paní učitelka Marie
Chloupková. V loňském školním roce ukončily svoji
činnost žákyně 9. ročníku, které byly velikou oporou
sboru. V současném sboru jsou převážně mladší žáci,

mezi nimiž je celá řada nadaných dětí. Jejich veřejná mě, že si někdo, kdo se v jídelně nestravuje, troufá
vystoupení (velice pěkná), která jsme již měli možnost hodnotit kvalitu zde připravovaných jídel. I řada
zhlédnout, nemohou být zatím tak rozsáhlá jako dalších vyjádření vyplývá z naprosté neznalosti zásad
vystoupení minulého sboru, protože secvičit náročný školního stravování (plnění spotřebního koše,
repertoár je běh na dlouhou trať. Myslím, že to ale receptury a normy školních jídel, …). Pokud je
nebude dlouho trvat a i oni nás budou překvapovat a někdo, kdo se ve školní jídelně stravuje, nespokojen
těšit stejně skvělými vystoupeními jako sbor minulý. s nabízenými službami, má možnost se obrátit na
A že práce ve sboru byla pro mnohé bývalé členky vedoucí školní jídelny nebo na ředitelku školy. Já si
potěšením, dokazuje i to, že některé z nich si udělaly práce zaměstnankyň školní jídelny vážím a mají moji
čas a byly ochotné vystoupit na předvánočních akcích podporu. Ony samy nemají možnost se proti
se současným sborem. Za to jim patří mé poděkování, nepravdivému osočování bránit a všichni víme, že
zejména pak Báře Řežábové, která si našla čas i na proti pomluvě ani žádná obrana není.
pravidelné zkoušky sboru. I nadále pomáhá v práci se O další budoucnosti školní jídelny budou rozhodovat
sborem pan učitel Radek Mašát, který doprovází sbor zastupitelé na svém jednání 17.12.2012. Nevím, zda
na kytaru.
tento článek budete mít možnost číst před tímto
V posledním měsíci jste měli možnost slyšet celou jednáním nebo až po něm. Já věřím ve zdravý rozum
řadu „zaručených“ informací o školní jídelně. Faktem našich zastupitelů a doufám, že i nadále bude školní
je, že o provozování školní jídelny projevila zájem jídelna skutečně jídelnou a ne restaurací
firma Scolarest, která je „odnoží“ cateringové připomínající fast food.
společnosti Eurest. Nechci se zde rozepisovat o Na závěr bych chtěla všem svým spolupracovníkům
„kvalitách“ jídel jimi produkovaných a praktikách této základní školy, mateřské školy, školní jídelny i
firmy (ty jste měli možnost zhlédnout v hlavním školní družiny poděkovat za celoroční práci, která
zpravodajském pořadu televize Nova 18.11.2012), ale mnohdy nemůže být ani řádně oceněna a popřát jim
pouze sdělit některé skutečnosti, o nichž jsem měla klidné prožití vánočních svátků, do nového roku
možnost se přesvědčit ve školní jídelně v Rožmitále pevné zdraví a více pohody. Totéž přeji i vám všem,
pod Třemšínem, kterou jsme navštívili 13.11.2012. občanům Měčínska a zejména všem těm, kteří školu
Tato firma říká, že provozuje školní restaurace a podle podporují svojí prací a přístupem.
Mgr. Václava Čejková, ŘŠ
toho také vypadá jejich nabídka. První místo, kudy
žák prochází, je bufet, v němž má možnost si zakoupit Kultura
celou řadu sladkostí (sušenky, čokolády, bonbóny,
lízátka, …), sladké nezdravé nápoje, plněné bagety,
sendviče. Pokud chce zeleninový salát, také má
možnost si jej k obědu přikoupit. To vše se mu odečítá
z čipové karty, na níž mu rodiče vkládají peníze na
obědy. Že si žáci (a to zejména žáci 1. stupně)
neuvědomují, kolik toto vše stojí, je myslím zřejmé.
S vedoucí školní jídelny paní Skuhravou jsme měly
možnost prohlédnout si i skladovací prostory. Ve své
nabídce firma Scolarest uvádí, že vaří zdravě a
glutamáty
(látky
nepoužívá
žádné
přidané
zvýrazňující chuť a vůni potravin, přidávají se do
kořenících směsí, instantních pokrmů a polévek;
glutamáty jsou nevhodné pro děti, způsobují mimo
jiné bolesti hlavy, nadměrné pocení, pocity tlaku
na hrudi, ztuhlé svaly). Uskladněné suroviny nás však
přesvědčily o opaku – byla zde k vidění dochucovadla
a „potraviny“ obsahující glutamáty. Když jsme na to
poukázaly, sdělil nám pracovník Scolarestu, že toto je
normální.
Normální
je
to
možná
ve školních restauracích provozovaných touto firmou,
ne však v naší školní jídelně.
Nemohu se nevyjádřit i k dalším informacím, které
Jitky Smutné, její dcery Terezy Nekudové a Lukáše
někteří lidé prohlašují o školní jídelně a jejích Koncert
Buriana
pracovnicích, a to zejména v hostinci u piva. Zaráží
(foto: Z. Zástěra)

Vítání občánků – 8. prosince 2012 (foto: Z. Zástěra)

Vystoupení pěveckého sboru ZŠ a MŠ Měčín pod vedením paní učitelky Marie Chloupkové (foto: Z. Zástěra)

Spolky
Komunitní škola

Činnost hasičského okrsku Měčín
Výbor okrsku je složen ze zástupců jednotlivých
sborů:
starosta – Jiří Kasl, SDH Nedanice
velitel – Zdeněk Kuběna, SDH Měčín
strojník – Jaroslav Tříska, SDH Bíluky

Venkovská komunitní škola Měčínsko, o. s.
ve spolupráci
s Provozně ekonomickou fakultou
České zemědělské univerzity v Praze
nabízí
•
•
•

seniorům se statutem důchodce
invalidním důchodcům bez rozdílu věku
osobám kategorie 50+ (nezaměstnaným
nebo čekajícím na statut důchodce)

Virtuální
Univerzitu třetího věku

Semestrální výuka je zahájena povinným
pilotním semestrem na téma – Astronomie,
který je složen ze 4 přednášek a slouží k:
•
•

pochopení systému výuky
ověření přijatelnosti pro seniory i pro střediska

Další témata – 6 přednášek
Kolektivní výběr tématu účastníky
(vždy 1 kurs pro následující semestr)
Studijní poplatek za semestr je 200 nebo 300 Kč
Zájemci se mohou hlásit do 20. ledna 2013
u regionálního zástupce
Ing. Ivana Tichá
iticha11@seznam.cz
Tel: 777 595 825

preventista – Petr Svoboda, SDH Bíluky
jednatel – Josef Zábran, SDH Třebýcina
hospodář – Jiří Tureček, SDH Radkovice
Okrsek pracuje jako prostředník mezi okresním
svazem hasičů a jednotlivými sbory. Dvakrát do roka
se starosta, velitel okrsku zúčastňují na shromáždění
okresního svazu, kde jsou předány materiály týkající
se činnosti sborů (příprav Výročních valných hromad,
hlášení o činnosti, členské základně). Dále jsou
prezentovány nové poznatky týkající se požární
ochrany a organizování hasičských soutěží.
Okrsek ve spolupráci s městem Měčín pomáhá
zajišťovat chod jednotlivých sborů. Podílí se na
organizaci okrskové soutěže, která se konala letos
v květnu v Petrovicích. Členové okrskového výboru
navštěvují VVH sborů, kde předávají nové poznatky
jednotlivým členům.
Měčínský okrsek se může pochlubit výbornými
výsledky v hasičských soutěžích. Družstvo z Petrovic
vyhrálo okresní soutěž a je mistrem Pošumavské
hasičské ligy. Ani hasiči z Měčína se ve velké
konkurenci neztratili.
Chtěl bych všem poděkovat za vzornou reprezentaci
města a členům v jednotlivých sborech za odvedenou
práci.
Jiří Kasl, SDH Nedanice

Hasičská sezóna 2012
Letošní rok jsme zahájili Okrskovou soutěží
v Petrovičích k příležitosti 120. výročí založení sboru
SDH Petrovice, kterou jsme vyhráli a tím postoupili
do Vyřazovací soutěže v Mochtíně. Tam jsme
obsadili první příčku. Ta nám zajistila postup do
Okresní soutěže v Dlouhé Vsi, kde jsme skončili
první.
Boj o vítězství v Pošumavské hasičské lize nebyl z
počátku naším letošním cílem. Po zdařilých šesti
kolech PHL jsme náš původní záměr přehodnotili.
Dvě kola před koncem letošního ročníku Pošumavské
hasičské ligy (PHL) jsme byli ve vedení před SDH
Rozsedly a SDH Bystřice.

Tvrdý boj o celkové vítězství pokračoval ve Strážově a
vyvrcholil poslední soutěží v Lubech, kde nám naše
druhé místo zajistilo čtvrté celkové vítězství v PHL.
Od roku 2007 se pravidelně účastníme PHL a každý
rok jsme stáli na stupních vítězů a pokaždé jsme
dosáhli nejrychlejšího útoku a nástřiku soutěže.

Kvalita soupeřů každoročně vzrůstá a uspět je stále
náročnější. Věříme, že úroveň soutěže bude stále
vysoká a další ročník bude opět napínavý.
Chtěli bychom poděkovat panu starostovi Skalovi a
obci Měčín za podporu našeho sboru a všem
soupeřům a fanouškům popřát klidné vánoční svátky
a hodně zdraví, štěstí a pohody do nového roku 2013.
SDH Petrovice

Zahrádkáři
Tomáš SOPR, žák ZŠ v Měčíně, se zúčastnil soutěže
Mladý zahrádkář, pořádaný ČZS. Účastí a umístěním
v okresním kole se dostal i do národního kola soutěže.
Za úspěšnou reprezentaci děkujeme a blahopřejeme.
Rovněž poděkování patří všem, kteří ho v zálibě o
zahrádku podporují. ZO ČZS Měčín děkuje.

Dosažené úspěchy:
2007 – 3.místo PHL
2008 – 1.místo PHL
2009 – 1.místo PHL, 1.místo Okresní soutěž
2010 – 1.místo PHL
2011 – 2.místo PHL
2012 – 1.místo PHL, 1.místo Okresní soutěž

Tabulka PHL 2012 MUŽI
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SDH
Petrovice mistr PHL 2012
Bystřice
Rozsedly
Hadrava
Střeziměř
Tupadly
Dehtin
Neznašovy
Týnec u HD
Štěpánovice
Nýrsko
Záhorčice
Habartice
Velenovy
Ostřetice
Malá Víska
Měčín
Slavošovice
Čejkovy
Nýrsko III.

bodů
84
79
71
69
64
46
45
44
31
21
15
13
13
12
10
5
5
5
4
3

T. Sopr

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
přeje všem krásné prožití Vánoc a do nového roku
2013 hodně zdraví, štěstí a mnoho zahrádkářských
úspěchů.

Inzerce

Sport
Sokol Měčín

ZAHÁJENÍ ADVOKÁTNÍ PRAXE

Dovoluji si touto cestou oznámit otevření
advokátní
kanceláře v Sušici od 1.12.2012.
Právní praxi budu vykonávat v oblasti práva
rodinného, pracovního, občanského, v oblasti
převodu nemovitostí, zastupování v soudních
řízeních,

vymáhání

pohledávek,

včetně

sepisování veškeré smluvní agendy.
JUDr. Jiřina Rippelová

Vážení občané, sportovní příznivci,
podzimní část ročníku 2012-13 je již minulostí. S
výsledky můžeme být spokojeni u všech družstev
našeho oddílu.
Mužstvo "A" skončilo na pěkném druhém místě se
ztrátou čtyř bodů na prvé místo. Výsledek byl ovlivněn
kladným přístupem hráčů na trénincích a dobrou prácí
trenéra p. Skaly. Věříme, že v jarní části budou hráči
pokračovat v dobrých výkonech a poperou se o dobré
konečné umístění.
Mužstvo "B" pod vedením p. Štorce pokračuje v
dobrých výkonech, které podávalo na konci minulého
soutěžního ročníku. Ceníme si druhého místa
v tabulce.
Kladně je hodnocena práce s mládeží, kde patří
poděkování všem trenérům, kteří se na činnosti
podílejí. Poděkování patří i rodičům, kteří naše žáky
doprovázejí na venkovní utkání.
Všem trenérům a vedoucím družstev přejeme co
nejlepší výsledky a umístění po skončení soutěžního
ročníku 2012-13.
Vážení občané, sportovní příznivci, jménem svým a
celého výboru Vám přeji mnoho zdraví a úspěchů v
roce 2013 a zvu Vás na Valnou hromadu, která se koná
dne 19.1. 2013 v 18.00 v restauraci U Šimánků. Po
skončení Valné hromady pokračuje od 20.00 h volná
zábava.
Evžen Veselý

Advokátka, ev.č. ČAK 07226
Advokátní kancelář a milé přívětivé prostředí
najdete na adrese:
Sušice, Náměstí Svobody 50 (pasáž Fialka) - 1.
patro.
tel. : 376310110, e-mail: jirina@rippelova.cz
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