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Slovo starosty
Vážení přátelé,
letošní dlouhá a nepříjemná zima se snad blíží ke
konci, vlády se ujme jaro a hned bude všechno
veselejší. Letošní rok začal významnou událostí.
Poprvé v historii měli občané možnost přímou
volbou zvolit prezidenta republiky. Pro nás pro
všechny jistě historická událost, o čemž svědčí
velice slušná účast voličů nejen v našem regionu.
Jako již tradičně proběhly výroční valné hromady
spolků. Bohužel jsem se z důvodu nemoci nemohl
zúčastnit všech jednání, a proto mi dovolte, abych
poděkoval všem za velmi dobře odvedenou práci a
důstojnou reprezentaci měčínského regionu.

Veselé Velikonoce
Z obsahu
Městský úřad
Mohlo by Vás zajímat

Základní škola
Zprávy ze školy

Mateřská škola

V letošním roce nás opět čeká velké množství práce.
V Měčíně přístavba garáže za takřka 700.000,– Kč
(dotace 319.000,– Kč), v Radkovicích klubovna
hasičů 1.160.000,– Kč (před. dotace 250 – 300.000,Kč), DPS Měčín 1.900.000,– Kč (dotace
1.350.000,– Kč), klubovna hasičů Petrovice
430.000,– Kč, oprava komunikaci Měčín,
Radkovice, Petrovice 1.000.000,– Kč. Stranou
samozřejmě nezůstane ani péče o veřejnou zeleň a
běžná údržba obecního majetku. Jistě Vás bude
zajímat, že v těchto dnech probíhá jednání
o odkoupení hospody „U Šimánků“ v Měčíně.
Bohužel, v době, kdy píšu tyto řádky, nám
rozhodnutí rodiny Šimánků o nabídnuté ceně není
známo.

Hasiči

Možnost kulturního využití nabízí kulturní komise.
Jen namátkou – Velikonoční jarmark, beseda
s televizní hlasatelkou paní Kamilou Moučkovou
atd. Věřím, že si každý vybere k plné spokojenosti.

Sport

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál
veselé Velikonoce a bohatou pomlázku.

Spolky

Sokol Měčín

Váš starosta
Stanislav Skala

Městský úřad
Mohlo by Vás zajímat
Usnesení
ze 12. jednání zastupitelstva Města Měčín, konaného dne
17.12.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Měčín
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozpočtové opatření
č. 8/2012.
Zastupitelstvo města bere na vědomí a schvaluje rozbor
hospodaření leden – říjen 2012.
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku na
opravu střechy budovy čp. 21 v Měčíně ve vlastnictví paní
Petry Braunové. Částka bude smluvně ošetřena včetně
vyúčtování. Pro rok 2014 se zřídí fond na opravu budov
zapsaných jako kulturní památka pro další soukromé osoby.
Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu města na rok
2013, příjmy 16.465.500,– Kč výdaje celkem vč.
kapitálových 16.188.622,– bez splátek úvěru, včetně návrhu
příspěvku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Měčín.
Zastupitelstvo města Měčín vydává obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2012 o poplatku za komunální odpad pro rok
2013
Sazba poplatku činí:
52 vývozů
2.193,- Kč bez DPH
40 vývozů
1.825,- Kč bez DPH
26 vývozů
1.458,- Kč bez DPH
12 vývozů
814,- Kč bez DPH
Jednorázový vývoz činí 83,- Kč bez DPH a je pouze pro
chalupáře nebo navíc k pravidelnému vývozu pro trvale
bydlící.
Vzhledem k tomu, že dosud není jasná výše DPH, bude
částka celková s DPH zaokrouhlena na 50ti popř. 100
koruny nahoru.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje návrh zadání změny
č. l. ÚP Měčín.
Zastupitelstvo Města bere na vědomí informace starosty o
stanovisku rady, které nesouhlasí se současnou nabídkou
firmy OSTWIND – větrné elektrárny. Na základě jednání
firma nabídku přepracuje a poté bude projednána na
zastupitelstvu města.
Do Měčínských novin bude dána informace pro občany, že
není o výstavbě větrných elektráren rozhodnuto.
Zastupitelstvo města rozhoduje o uzavření nájemních
smluv s Českým rybářským svazem, místní organizací
Plánice na rybníky:
Měčín Černovecký p.č. 77/1
Petrovice u Měčína - Petrovický rybník p.č. 65
Bíluky p.č. 779 horní rybník
Bíluky p.č. 61 spodní rybník
Smlouva bude uzavřena na dobu 15 let, s celkovým nájmem
100,– Kč za rok na všechny 4 uvedené rybníky s tím, že
během 7 let Český rybářský svaz opraví tyto rybníky.
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Zastupitelstvo města navrhuje odprodej pozemku p.č.
1044/2 v k.ú. Nedanice.
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace starosty
k odprodeji bytového domu čp. 207 Měčín, ul. Sadová.
V případě nabídky odkoupení bude v zastupitelstvu
rozhodováno o skutečném prodeji tj. částka a kupce.
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozbor
hospodaření příspěvkové organizace ZŠ MŠ Měčín
k 30.9.2012, včetně doplňkové činnosti a přímé dotace
KÚ PK. Od roku 2014 bude doplňková činnost
rozdělena.
Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí
předloženou petici “Petice za zachování školní kuchyně
v Měčíně“. Stravování ve školní jídelně v Měčíně se
bude projednávat na dalším jednání zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města rozhoduje o odložení rozhodnutí
o pronájmu školní jídelny s tím, že ředitelka ZŠ a MŠ
Mgr. Čejková ve spolupráci s vedoucí školní jídelny
p. Skuhravou předloží do 15.2.2013 současný stav a
výhled provozu školní jídelny.
Zastupitelstvo města rozhoduje o ukončení pronájmu
stodoly pro Myslivecké sdružení Měčín k 1.3.2013
z důvodu uskladnění techniky města.
Zastupitelstvo města souhlasí s dohodou o instalaci a
umístění sběrné nádoby na vyřazené textilie a obuv a
pověřuje starostu k podpisu.
Zastupitelstvo města bere na vědomí závěry komunitně
projednaných témat seminářů – projekt Síť komunitních
škol bez připomínek.
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis finančního
výboru č. 3/2012 a kontrolního výboru č.7/2012.
Usnesení
ze 13. jednání zastupitelstva Města Měčín, konaného dne
11.3.2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Měčín
Zastupitelstvo města bere na vědomí odstoupení p.
Vizingerová Jitky z rady města a volí p. Miloslava
Šantoru novým členem rady.
Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření leden
– prosinec 2012 bez výhrad.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozpočtové
opatření č. 1/2013.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje inventarizaci za
rok 2012 .
Zastupitelstvo města bere na vědomí a schvaluje účetní
závěrku za rok 2012.
Zastupitelstvo města schvaluje odměny zastupitelů a
členů komisí.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje úhradu cenového
vyrovnání vodného za rok 2012 ve výši 12.570,- Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje cenu
vodného ve výši 23,35 Kč bez DPH (cena včetně 15 %
DPH je 26,85 Kč/ m3) s platností od 1.4.2013.

Zastupitelstvo města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej pozemku p.č. 1044/2 v k.ú. Nedanice, výměra
1467 m2 obci Předslav za cenu 10,- Kč za l m2 a úhradu
veškerých nákladů spojených s odprodejem. Návrh na
odprodej byl zveřejněn na úřední desce Města Měčín ve
dnech 19.12.2012 – 22.2.2013.
Zastupitelstvo města navrhuje odprodej pozemku p.č.
2401/3 v k.ú. Měčín.
Zastupitelstvo města rozhoduje o prodloužení nájemní
smlouvy s panem Tykalem Josefem, Měčín čp. 7 na dobu
neurčitou za cenu 500,- Kč ročně, pozemek p.č. 2323/2 k.ú.
Měčín.
Zastupitelstvo města souhlasí s ukončením nájemní
smlouvy na rybník Pod Horou v Měčíně k 30.4.2013
s panem Karlem Rejtharem. Pan Rejthar zaplatí poměrnou
část nájmu.
Zastupitelstvo města navrhuje ke zveřejnění pronájem
rybníku Pod Horou Měčín.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o pronájmu části
pozemku p.č. 1120/7 v k.ú. Bíluky s ČSAD Plzeň, za
účelem parkování linkového autobusu.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytování
právní pomoci s advokátem JUDr. Danielem Balounem,
Klatovy od 1.3.2013.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí
finančního příspěvku pro Římskokatolickou farnost Švihov
ve výši 100 000,- Kč na rekonstrukci střechy kostela Měčín.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí
finančního příspěvku pro paní Petru Braunovou ve výši 150
00,- Kč na rekonstrukci střechy Měčín čp. 21.
Zastupitelstvo města schvaluje opravu komunikace
Radkovice na pozemcích p.č. 1451, část komunikace 1501 a
1450/2 v k.ú. Radkovice.
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na
výstavbu ČOV u Ministerstva financí.
Zastupitelstvo města rozhoduje o změně dodavatele plynu
pro Město Měčín na firmu GTBC CZ, s.r.o., Přeučilova
2696/7 Praha 5.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí a schvaluje
rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Měčín k 31.12.2012.
Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení kladného
hospodářského výsledku z hlavní činnosti ve výši
128.855,80 Kč a kladného hospodářského výsledku
v doplňkové činnosti výši 44.084,65 Kč (celkem
172.940,45 Kč) dle návrhu ředitelky příspěvkové
organizace do fondu odměn ve výši 50,3 % tj. 87.000,- Kč a
do fondu rezerv ve výši 49,7 % tj. 85.940,94 Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín nesouhlasí s čerpání
finančních prostředků z fondu reprodukce majetku ve výši
32.425,- Kč z důvodu opravy omítek a vybílení prostor
v suterénu budovy školy do doby rozhodnutí o možném
přidělení dotace na výstavbu ČOV.
Zastupitelstvo města bere na vědomí přerušení provozu
mateřské školy Měčín o velikonočních prázdninách.

3

Zastupitelstvo města bere na vědomí novou koncepci
stravování ve školní jídelně předloženou ředitelkou školy
a rozhoduje o odložení projednání provozu školní jídelny
do dalšího jednání, neboť v současné době probíhá
kontrola příspěvkové organizace, včetně školní jídelny,
daňovým poradcem.
Zastupitelstvo města rozhoduje o koupi budovy
pohostinství u Šimánků včetně sálu, pozemku a zahrady
za celkovou cenu 2.600 tis. Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín ruší usnesení zastupitelstva
č. 187 ze dne 17.12.2012. Nájemní smlouva
s Mysliveckým sdružením Měčín zůstává v platnosti.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí zprávu o
stavu bezpečnostní situace a veřejného pořádku na
teritoriu OOP Švihov.
Zastupitelstvo Města Měčín bere bez připomínek na
vědomí zprávu komunitního koordinátora Města Měčín
Tykala Romana o průběhu a závěrech seminářů
konaných v rámci projektu ESF OP LZZ č.
CZ.1.04/3.4.04/54.00223 „vytvoření sítě venkovských
komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství
zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a
mužů“ za období říjen 2012 až únor 2013.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí zápis č.
1/2013 z jednání finančního výboru ze dne 8.3.2013.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí 10. dílčí
zprávu a souhrnnou zprávu skládky kontaminované
zeminy Nedaničky od JUDr. Jana Růžka.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje členské příspěvky
pro:
SMO Praha: 7.050,20 Kč
Spolek pro obnovu venkova Bělotín: 2.000,- Kč
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů
Pelhřimov: 2.500,– Kč
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozdělení
příspěvků:
Diakonie Merklín ve výši:1.000,– Kč
Venkovská komunitní škola Měčín ve výši: 5.000,– Kč
Český zahrádkářský svaz Měčín ve výši: 3.500,– Kč
Český rybářský svaz Plánice ve výši: 0,– Kč
Český svaz včelařů Měčín ve výši: 3.500,– Kč
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje sazebník úhrad za
poskytování informací.
Zastupitelstvo města Měčín bere na vědomí informace
starosty o dlužnících.
Informace o větrných elektrárnách
Firma OSTWIND se dosud k problematice větrných
elektráren nevyjádřila, proto nebylo o tomto tématu na
zastupitelstvu jednáno.
Vývoz popelnic
Kombinovaný vývoz: 31.3.2013 končí vývoz každý
týden u kombinovaného způsobu vývozu – tj. červená
známka. Od 1.4.2013 bude vývoz stejný jako 1 x 14 dní.

Harmonogram svozu čtrnáctidenního způsobu vývozu:
LICHÝ TÝDEN: Petrovice, Nedanice, Nedaničky, Hráz,
Třebýcina
SUDÝ TÝDEN: Měčín, Radkovice, Bíluky, Osobovy
Vývoz měsíčních známek: první středa v měsíci

Základní škola
Zprávy ze školy
I nový rok začal pro všechny školáky pracovně. Ve své
činnosti pokračují všechny kroužky – dva kroužky
vaření, na nichž žáci 1. stupně připravují různé dobroty
a učí se základům stolování, kroužek Šikulů, kde mohou
své nadání uplatnit zručné děti a těm, kterým to zpočátku
třeba tolik nejde, paní učitelka s jejich výrobky pomůže.
Pokračují i a dva sportovní kroužky, kde žáci rozvíjejí
své pohybové schopnosti. I nadále k nám do školy jezdí
paní učitelka Uhlíková, která žáky z 1. stupně učí hrát na
flétnu.

Termín a vývoz velkoobjemových kontejnerů
Ve spolupráci se Západočeskými komunálními službami
Plzeň budou do obcí přistaveny velkoobjemové kontejnery
na odpad, do kterých je možno uložit vše mimo železa,
nebezpečného odpadu a popele.
Stanoviště kontejneru:
Měčín
u DPS
u hasičské zbrojnice
Nedanice
u klubovny SDH
Radkovice
u zastávky
Bíluky
u hasičské zbrojnice
Nedaničky
u kapličky
Petrovice
u hospody
Třebýcina
u kapličky
Osobovy
u kapličky
Hráz
u hospody
Kontejnery budou umístěny do obcí od 6. dubna do
7. dubna 2013.
Přistavené kontejnery mohou využít především občané,
kteří mají zaplacenou pravidelnou známku na svoz
komunálního odpadu.

V říjnu 2012 proběhlo na naší škole testování společnosti
Scio.cz, které absolvovali žáci 6. ročníku, jednalo se o
testy z matematiky, českého jazyka, angličtiny a obecně
studijních předpokladů. Vítek Dvořáček v tomto
testování dosáhl skvělého výsledku v matematice a
obdržel od společnosti Scio.cz certifikát za výborný
výsledek v testování z matematiky v Plzeňském kraji.
Během prvních dvou měsíců jsme uskutečnili dvě
exkurze – žáci 6. a 8. ročníku se seznámili v bioplynové
stanici v Měčíně s principy výroby bioplynu a jeho
využitím. Pátý ročník navštívil v Klatovech strojírenskou
firmu, kde žáci mohli vidět obrábění kovů na moderních
strojích.
29. ledna se uskutečnil zápis dětí do 1. ročníku na školní
rok 2013/2014. K zápisu se dostavilo 18 dětí, z nichž 15
již bylo přijato k povinné školní docházce (PŠD).
Zákonní zástupci tří dětí požádali o odklad PŠD. Podle
současné legislativy musí být žádost o odklad doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo
klinického psychologa. Na základě těchto vyjádření bude
rozhodnuto buďto o přijetí, nebo odkladu PŠD.

Svoz odpadu
Městský úřad v Měčíně ve spolupráci s firmou
Západočeskými komunálními službami Plzeň provede sběr
odpadu v našem regionu a to:
- televize
- zářivky, výbojky
- lednice
- odpadní oleje
- pneumatiky
- vyřazené léky
- ak. baterie
- odpad nátěrových hmot
Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte prosím
na příjezd sběrných vozů.

Během ledna probíhala v hodinách tělocviku třídní kola
ve skoku vysokém a poslední lednový den se uskutečnilo
školní kolo. Všichni přihlížející mohli vidět skvělé
výkony a v závěru i strhující souboj starších dívek. Po
skončení soutěže proběhl žákovský koncert, který má již
dlouholetou tradici. Malí muzikanti předvedli, co vše již
umí na různé hudební nástroje zahrát, letos k příjemné
atmosféře přispěli také malí recitátoři. Poté již
následovalo rozdávání vysvědčení za 1. pololetí a žáci se
odebrali na jednodenní pololetní prázdniny, které pro
klatovský okres pokračovaly týdenními jarními
prázdninami.

Sběr odpadu bude v jednotlivých obcích dle uvedeného
rozpisu a to dne 20. dubna 2013:
Měčín - DPS
9,00 – 9,25
9,35 – 9,55
Měčín – požární zbrojnice
10,00 – 10,25
Bíluky
10,30 – 10,55
Petrovice
11,00 – 11,25
Osobovy
11,30 – 11,55
Radkovice
12,00 –12,25
Nedanice
12,30 – 12,55
Nedaničky
14,00 – 14,25
Třebýcina
14,30 – 14,55
Hráz

12.2.2013 se u nás na škole uskutečnila beseda o
závislosti na hazardu. Přijela k nám paní psycholožka
Jana Hendrichová z Domažlic. Povídala si s námi o
prodělávání na hazardu. V roce 2011 Češi prosázeli
126,8 miliardy korun. Zahráli jsme si ruletu o víčka, po
chvilce jsme se vžili do role hráčů. Povídali jsme si o
svých pocitech, o gamblerech, což jsou lidé závislí na
hazardu. Většinou jsou to lidé, kteří mají nějaké
problémy v rodině, dluhy. O přestávce jsme si mohli

MěÚ Měčín

4

vyzkoušet test, kde jsme si zjistili svoji závislost na hrách. V
další části hodiny jsme se rozdělili do skupin a vypracovali
na papír, co očekáváme od hry. Na konec jsme četli příběhy
dětí, které byly závislé na automatech a kradly. Většinou se
problém vyřešil, ale v nějakých rodinách z toho vznikla
hádka rodičů. A na úplný konec jsme se dozvěděli, že na hře
minecraft je nejvíce závislých lidí na světě. Beseda byla
zajímavá a možná i pro některé z nás poučná.

Viděly na vlastní oči, jak pracuje mlýn a hodinový stroj,
prohlédly si kovářskou výheň. Vše bylo velmi zajímavé a
exkurze se moc líbila. Domluvili jsme se, že do Domu
Přešticka zavítáme určitě znovu.
Mgr. Michaela Šustáčková

I v novém roce pokračuje realizace projektu EU Peníze
školám, tzv. ŠABLONY. Jedná se o další projekt, jímž
jsme navázali na projekt ukončený v červnu loňského
roku. Vzniká několik sad výukových materiálů pro český
jazyk, anglický jazyk, prvouku, matematiku, fyziku,
zeměpis a ruský jazyk. Vytvořené materiály jsou ihned
ověřovány ve výuce a budou využívány i v následujících
letech. Práce s interaktivní technikou, která byla v rámci
tohoto projektu pořízena, je tak každodenní součástí
výuky a pro naše žáky je zcela samozřejmou pomůckou.

Michal Žižka, 7. ročník

V únoru také tradičně probíhají třídní kola a školní kolo
recitační soutěže, z něhož do okrskového kola postoupily
Tereza Bendová, Šárka Dvořáčková, Kristýna Sládková a
Jaroslav Kohout. V letošním roce se nám na medaile
dosáhnout nepodařilo.
Na konci února se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili turnaje
v přehazované v Klatovech. Letos se jim bohužel nedařilo
tak, jak bychom si přáli, ale i prohrávat se člověk musí učit.
Pro žáky to bylo dopoledne plné pohybu a určitě i cenných
zkušeností.

Projekt zaměřený na rozvoj interaktivních způsobů
výuky, jehož realizace byla ukončena loni v červnu, je
po všech stránkách ukončený – proběhla kontrola na
místě, odevzdána byla závěrečná monitorovací zpráva,
jejíž kontrola věcné i finanční části již byla pracovníky
krajského úřadu také ukončena a škole tak bude do
konce března proplaceno zbývajících 10% dotace.
Udržitelnost projektu však musí být nejméně 5 let a
budou tedy i nadále vznikat nové sady výukových
materiálů, které budou ověřovány ve výuce.

Již tradičně se dvakrát do roka uskuteční ve škole hudební
pořad. 8. března k nám zavítala skupina The Soul Czech s
pořadem Ani film se neobejde bez hudby. Skupina je
postavena z profesionálních hudebníků, odborníků ve svém
oboru. Všechny hudební ukázky byly předvedeny živě a
velmi kvalitně, do zpěvu byli aktivně zapojeni také žáci.
Všichni muzikanti i zpěvačka předvedli profesionální
výkony a toto vystoupení se dětem moc líbilo. Společně
s námi shlédli představení i žáci z předslavské základní
školy, kteří k nám na některé vzdělávací pořady přijíždějí.

Mgr. Václava Čejková, ředitelka školy

Školní družina
Společným znakem masopustu a karnevalu je nevázané
veselí, tanec, zpěv a hudba. Nejinak tomu bylo i v naší
školní družině. V pátek 15. března se konal velký bál,
který byl ve znamení nejen tance ale i mnoha soutěží,
např. židličková, skákání v pytli, poznávačka, hod
míčkem, tanec s balónkem a další. Nejprve jsme si školní
družinu vyzdobili, abychom mohli přivítat masky. Mezi
maskami bylo možné vidět baletku, prince a princezny,
rytíře i vojáky, čarodějky, Spidermana a mnoho dalších
pohádkových bytostí. Jako každý rok se zapojili žáci 8.
ročníku, připravili soutěže pro své mladší spolužáky a
sami si také zahráli. Byli to Klára Štampachová, Fanča
Šimková, Pepa Benda a Patrik Knap. Děkujeme jim.
Karneval, při kterém jsme si užili spoustu legrace, utekl
jako voda. Domů jsme si odnesli, kromě pěkných
zážitků, sladké odměny, které někteří snědli ještě v
družině.

Pravidelně se také uskutečňuje čtenářská soutěž žáků 1.
stupně. Žáci předvádějí nejen, jak dokáží něco přečíst, ale
porotu zajímá zejména to, zda neznámému textu také
porozuměli a kolik si z přečteného pamatují. Vedle
pravidelných návštěv místní knihovny přispívá i tato soutěž
ke zvýšení zájmu žáků o četbu.
Naši žáci také pravidelně navštěvují Dům historie Přešticka,
kde jsou umístěny zajímavé expozice. Krátce po sobě
navštívili Dům žáci školní družiny a žáci 3. ročníku.
V pátek 15. března měli žáci ze třetí třídy netradiční
vyučování. Neučili se ve třídě, ale vyjeli do blízkých Přeštic.
Posilněni ranním občerstvením a také trochu promrzlí
dorazili do Domu historie Přešticka, kde již čekaly dvě
velmi ochotné pracovnice muzea. První část netradiční
výuky probíhala v přízemí, kde právě byla výstava Svět
v láhvi. Děti si zde nejprve prohlédly vystavené modely,
dozvěděly se nějaké informace o autorovi a také o tom, jak
se ,,ocitnou“ různé předměty v láhvi. Pak děti dostaly úkoly.
Rozdělily se na menší skupinky a každá dostala za úkol
spočítat modely na nějaké určené téma. A tak si děti
procvičovaly nejen matematiku, ale také pozornost,
soustředěnost a pečlivost. Po splnění úkolů se děti odebraly
do druhého patra, kde je stálá expozice ,,Řemesla
Přešticka“. Velmi zajímavé povídání prokládané
praktickými ukázkami všechny děti velmi zaujalo.
Dozvěděly se o práci koláře, pekaře, kováře a podkováře.

ŠD

Mateřská škola
Jaro v mateřské škole
Přestože počasí nám stále posílá spíše paní Zima, jaro za
pomoci sluníčka brzy nabere sílu. Rozkvetou zahrádky,
zazelenají se trávníky a louky, přiletí čápi a vlaštovky, ze
zimního spánku se proberou broučci a zvířátka v lese,
maminky budou mít svátek......to všechno, a nejen to je
součástí našich her ve školičce.
Velikonoce jsme oslavili patřičnými tradičními
aktivitami, vystoupením a prodejem vlastních výrobků
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na jarmarku, roznášením přáníček po Měčíně. Za utržené
penízky na jarmarku pojedeme na pohádku do kina v
Klatovech.
Ve čtvrtek 18. dubna od 10.00 do 16.00 proběhne v MŠ
zápis pro další školní rok. Už teď se těšíme na nové
kamarády.
Přejeme všem čtenářům Měčínských novin, aby se konečně
dočkali vytouženého jara a užívali si ho všemi smysly.

Spolky
Stručný průřez činností SDH Měčín za rok 2012 a
počátek roku 2013.
Práci u hasičů je možné rozdělit do několika oblastí. Je
to oblast kulturní, údržba a oprava techniky, brigády,
výcvik a školení výjezdové jednotky, požárně sportovní
oblast, prevence a represe, což jsou zásahy u požárů a po
záplavách. Veškerou naši činnost domlouváme na
výborových a členských schůzích a hodnotíme na
výroční valné hromadě sboru.

MŠ

Kultura

Do kulturní oblasti je za rok 2012 možné počítat stavění
a hlídání májky, uspořádání májové zábavy s průvodem
po městě, spoluorganizace a účast na oslavách sv.
Floriána, kterých se osobně zúčastnil plzeňský biskup
monsignor František Radkovský. Dále uspořádání akce
na ukončení prázdnin s mnoha soutěžemi a odměnami
pro děti. Rovněž jsme se ve spolupráci s kulturní komisí
podíleli na zajištění čertovského reje. Do kulturní oblasti
je nutné zahrnout i návštěvy při kulatých oslavách
narozenin našich zasloužilých členů.

Velikonoční jarmark – sobota 23. března 2013

Pojďte s námi za kulturou…
Rádi bychom Vás pozvali na tyto akce:
V pátek 5. dubna zavítá do Měčína paní Kamila
Moučková, známá televizní hlasatelka šedesátých let a
spisovatelka Petra Braunová. Beseda začíná v 16 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Měčíně.
Na sobotní odpoledne 6. dubna jsme připravili jarní
pohádku pro děti. Začátek je ve 14 hodin v jídelně ZŠ.
Srdečně zveme i rodiče a prarodiče.
V úterý 30. dubna zveme širokou veřejnost na již třetí
Pálení čarodějnic na kopečku za Měčínem. Sraz všech
ježibab a ježidědků bude opět na dvoře u mateřské školy.
Čas společného odletu k ohnivé hranici bude upřesněn!

Obr.: Oslavy sv. Floriána

Mnoho času strávili naši členové při údržbě a opravách
požární techniky města Měčín nám svěřené. Každou
první neděli v měsíci se scházíme u zbrojnice a
provádíme povinné kondiční jízdy, údržbu, případně
mytí vozidel, dobíjení baterií a svítilen, kontrolu nutného
vybavení apod. Při těchto brigádách mohou zároveň
občané ukládat železný šrot v našem areálu.

Výzva: obracíme se na vás s prosbou o pomoc při stavbě
čarodějnické hranice. V případě vašeho zájmu kontaktujte
členy kulturní komise. Děkujeme!
Na měsíc červen je již tradičně naplánován Den Měčínska.
Bohatý program začne v sobotu 8. června dopoledne
pasováním prvňáků na čtenáře. Malí prvňáčci budou
pasováni známou osobností, která je překvapením pro
všechny zúčastněné. V průběhu dne ještě proběhnou
sportovní utkání. Večer se všichni můžeme těšit na
vystoupení šermířské skupiny z Klatov a jejich ohnivou
show.

V loňském roce jsme zorganizovali šest brigád a to na
úklid klubovny po stavební úpravě, montáž nábytku,
dovoz májky, úklid klestu v městských lesích, nařezání a
dovoz palivového dřeva, údržba a úklid areálu zbrojnice
a stříhání živého plotu. Těchto brigád se zúčastnilo
úhrnem 52 členů a bylo odpracováno 218 hodin.

Nebudou chybět ani pouťové atrakce. Vše bude ještě
upřesněno na plakátech a internetových stránkách města.

Do požárně sportovní oblasti, která je zároveň i
nácvikem dovedností, patří účast na okrskových a

KK
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okresních soutěžích i v Pošumavské hasičské lize.
V okrskové soutěži skončilo naše družstvo v roce 2012 na
očekávaném druhém místě. Ve vyřazovacím kole
v Mochtíně naši kluci nezopakovali předloňské vítězství,
ale umístili se na třetím místě, necelou jednu sekundu za
vítěznými Petrovicemi. V rámci celého okresu Klatovy
jsme skončili na jedenáctém místě.

V oblasti represe výjezdové družstvo hasilo 3. února
2012 požár kůlny v Měčíně, ve dnech 8. a 9. dubna jsme
prováděli technickou pomoc mytí místních komunikací.
V noci 3. července při záplavách hasiči čerpali vodu
v Třebýcině z obytného domu a v Měčíně ze sklepa a
garáže obytného domu a 25. září jsme zasahovali u
požáru nákladního auta se slámou v obci Vlčí.

Do okresních soutěží se zapojilo celkem 230 družstev ze
191 sborů.

Všichni členové zásahové jednotky musí projít lékařskou
prohlídkou a předepsaným školením i odpovídajícím
výcvikem. V rámci splnění těchto zákonem daných
povinností se šest našich členů zúčastnilo týdenního
školení ve výcvikovém středisku v Třemešné, osmnáct
členů prodělalo 16 hodinový výcvik nositelů dýchací
techniky ve výcvikovém středisku v Plzni. Dále
každoročně probíhá odborná příprava členů SDH
v rozsahu čtyřiceti hodin, zaměřená na plnění podmínek
zákona č. 133/1985 Sb., vyhlášky č. 247/2001 Sb.,
nařízení vlády č. 172/2001 Sb. a zákona č. 239/2000 Sb.
Vzhledem k poloze města Měčín je naše jednotka PO
zařazena do IZS Plzeňského kraje a je povinna plnit
úkoly v součinnosti s územními odbory Klatovy, Přeštice
i Nepomuk.

V Pošumavské hasičské lize, což představuje 12 soutěží, se
naše družstvo zúčastnilo kvůli dlouhodobým zraněním dvou
strojníků pouze tří závodů a se ziskem 5. bodů skončilo na
17 místě z 45 družstev. V roce 2011 jsme se v této soutěži
umístili na 4. příčce ze 40 zúčastněných družstev.
Velice důležitou oblastí naší činnosti je oblast preventivně
výchovná. Zde si uvědomujeme, že máme co zlepšovat.
Preventivní činnost jsme projednávali na našich schůzích,
ale nepodařilo se nám zorganizovat akce pro veřejnost
zaměřené právě na prevenci proti požárům. To jsme chtěli
napravit hned počátkem roku letošního. Proto jsme ve
spolupráci s HZS Klatovy zorganizovali přednášku pro naše
spoluobčany dne 22.3.2013 v klubovně SDH. I když tato
přednáška byla velmi zajímavá a poučná a byla zaměřena
hlavně na možnosti vzniku požárů v bytech, dílnách,
kůlnách a garážích, i na další rizika spojená s požárem a
jeho případným neodborným hašením, nesetkala se se
zájmem veřejnosti. Kromě členů SDH Měčín se této
přednášky zúčastnili pouze dva ostatní občané.

Z uvedeného výčtu činnosti jasně vyplývá, že práce u
hasičů je sice dobrovolná, ale zejména u výjezdových
jednotek velmi náročná s mnoha povinnostmi daných
zákonem. Proto je i diametrálně odlišná od ostatních
zájmových, společenských nebo sportovních organizací.
Miroslav Kubík, starosta SDH Měčín

Sport
Tanec
Žák páté třídy naší základní školy, Filip Muknšnábl,
kterého možná někteří z vás znají coby spolehlivého
brankáře fotbalového týmu mladších žáků TJ Sokol
Měčín, má ještě další koníček, kterému se intenzivně
věnuje. Ten však s fotbalem nemá mnoho společného.
Již více jak 4 roky se věnuje tancování pod vedením
manželů Hájkových ze Sušice. Se svou současnou
taneční partnerkou, Barborou Rozárií Brůhovou z
Klatov, tancuje poslední 3 roky.
Své několikaleté společné úsilí zkusili zužitkovat na
taneční soutěži O cenu města Klatov, která proběhla
3.3.2013 v Kulturním domě Družba v Klatovech.
Soutěžili v kategorii Junior I, ve které bojovalo sedm
tanečních párů z celého plzeňského kraje. Předvedli jak
tance standardní, tak i latinsko-americké. Byla to jejich
soutěžní premiéra a konkurence byla velká.
O to větší byla jejich radost, když se nakonec umístili na
krásném druhém místě a povedl se jim tak úspěšný vstup
do soutěžního tanečního světa.
Srdečně blahopřejeme
tanečních úspěchů.

Obr.: Výcvik nositelů dýchací techniky
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V sobotu 23. března se konal v Nepomuku VII. ročník
jarního turnaje v judu, kterého se zúčastnilo více než 150
účastníků.
Z Měčína soutěžili tři zástupci – Šárka Dvořáčková, Vít
Dvořáček a Adam Vokáč. Šárka Dvořáčková obsadila
v kategorii mladší žákyně do 36 kg 2. místo, stejného
umístění dosáhl mezi chlapci v kategorii mladší žáci do
60 kg Adam Vokáč.

Inzerce
Prodej slepiček

Obr.: Filip Muknšnábl se svou tanečnicí

Judo

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět
prodává slepičky snáškových plemen Lohman
hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!!
Stáří slepiček: 16 – 18 týdnů
Cena: 159 – 170 Kč / ks – v začátku snášky 178
Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v pondělí 15. dubna
2013 v Měčíně – u farního úřadu – v 17:10
hod.
Případné bližší informace na tel.:728 605 840,
728 165 166, 415 740 719.
Při prodeji slepiček – nová služba: výkup
králičích kožek – cena 22 – 35 Kč/ks.
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Obr.: Adam Vokáč na stupních vítězů

