2/2014
Slovo starosty
Vážení přátelé,

letošní rok je opět rokem volebním a zároveň i
posledním rokem v tomto volebním období.

My samozřejmě pokračujeme v rozdělané práci,
před kolaudací je kulturní společenské centrum.
Přístavba sálu probíhá také úspěšně, je hotova
hrubá stavba včetně střechy. Pro toto zařízení
hledáme název. Pošlete nám, prosím, své návrhy.
Dále probíhají projektové práce na lávce
v Petrovicích, kterou chceme v příštím roce
postavit. Běžně probíhá údržba zeleně a úklid
foto: Měčínská škola slaví 100 let

v obcích. Velkou radost mně udělali naši mladí
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sportovci, fotbaloví žáci Sokola, kteří se stali

Městský úřad

suverénními přeborníky okresu Klatovy. Děkuji

Zápis ze zasedání zastupitelstva
Základní škola

jim za vynikající reklamu Měčínska a blahopřeji
jim. Věřím, že to není jejich poslední slovo.

Zprávy ze školy
Školní družina
Mateřská škola
Kultura
Divadlo, Den Měčínska
Spolky
Včelaři

Závěrem mi dovolte, abych Vás pozval na DEN
MĚČÍNSKA, jehož součástí bude oslava 100 let
založení

základní

školy

v Měčíně.

Oslavy

proběhnou dne 7. 6. 2014 a bližší informace
naleznete uvnitř listu.

Sport
Sokol Měčín

Váš starosta
Stanislav Skala

Městský úřad
Usnesení
ze 19. jednání zastupitelstva Města Měčín, konaného dne
26.5.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Měčín
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo Závěrečný účet
Města Měčín a dává souhlas s celoročním hospodařením
bez výhrady. Při přezkoumání hospodaření Krajským úřadem
v Plzni za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10
odst.3písm. a/ zákona č. 420/2004 Sb.). Závěrečný účet města
byl zveřejněn na úřední desce města dne 17.4.2014 a sejmut
dne 26.5.2014.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo Závěrečný účet
Svazku obcí Měčínsko bez výhrad. Závěrečný účet svazku
byl zveřejněn na úřední desce města dne 17.4.2014 a sejmut
dne 26.5.2014.
Zastupitelstvo Města Měčín jednohlasně schvaluje účetní
závěrku Města Měčín za rok 2013.
Zastupitelstvo Města Měčín jednohlasně schvaluje účetní
závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Měčín za rok
2013).
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozbor hospodaření za
období leden – duben 2014. Zastupitelstvo Města Měčín
projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 –
navýšení příjmu o 595.647,- Kč a zvýšení výdajů o 599.730,Kč.
Zastupitelstvo města Měčín odkládá rozhodnutí o odprodeji
pozemků p.č.1416 a část 1497 v k.ú. Radkovice, místní část
Osobovy do příštího jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo novou žádost pana
Boříka – firma Rental Dealing Plzeň na odkoupení pozemků
p.č. 1050/4 a 1050/8 v k.ú. Nedanice a rozhodlo, že nebude
měnit usnesení č. 292 z 9.12.2013 tzn. pozemky se nebudou
prodávat. Zastupitelstvo souhlasí s návrhem rady města č 601
ze dne 28.4.2014 možnost jednání ohledně směny pozemků a
doplatek za dřevní hmotu.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a souhlasí
s předloženými účetními doklady příspěvkové organizace ZŠ
MŠ Měčín k 31.3.2014.
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z 9. kontrolního výboru
z 16.4.2014 a zápis z finančního výboru č. 1/2014
z 16.5.2014.
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o stavu bezpečnostní
situace a veřejného pořádku na teritoriu OOP Švihov.
Zastupitelstvo Města Měčín souhlasí s úhradou členských
příspěvků:
SMSČR ve výši 2.000,- Kč + 1,- Kč za obyvatele (1.109).
Spolek pro obnovu venkova ČR ve výši 2.000,- Kč
Svaz měst a obcí ČR ve výši 7.084,40 Kč
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ve výši
2.480,- Kč
Zastupitelstvo Města Měčín souhlasí s realizací Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční
skupiny Pošumaví z.s.p.o. na období 2014 – 2020 na svém
správním území.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhodlo a souhlasí s odložením
rozhodnutí k výstavbě větrných elektráren na území města.
Zastupitelstvo bere na vědomí sdělení o nesouhlasu se
záměrem budování větrných elektráren na Měčínsku od firmy
Greenwatch.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí žádost o opravu
cesty (cesta z křižovatky Nedanice/Trní ke mlýnu na rozcestí
Makov/Cihlena/Nedanice) od firmy Klatovské reality s.r.o.
Praha 5 a odpověď starosty.

Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí dopis
Zemědělskému družstvu Měčín ze dne 11.3.2014 ve věci
opakujícího se znečišťování zdejších pozemních
komunikací technikou Zemědělského družstva Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a rozhodlo o
stanovení počtu členů příštího zastupitelstva pro
následující volební období 2014-2018 ve stejném počtu tj.
15 členů zastupitelstva.
MěÚ Měčín

Základní škola
Zprávy ze školy
Poslední čtvrtletí letošního školního roku je o
něco hektičtější než v jiných letech – 7. června
nás čekají oslavy 100 let základní školy, a tak
škola žije přípravami na tuto akci. Vedle toho
probíhá řada kulturních a sportovních akcí.
Protože březen je Měsíc knihy, zavítala k nám
13. března spisovatelka paní Petra Braunová.
S dětmi si povídala o svých knihách, četla z nich
ukázky a dětem tak připravila příjemné
dopoledne. Díky ní se mezi mladšími dětmi
v poslední době zvýšil zájem o četbu.
21. března 2014 naše škola díky herečce paní
Jitce Smutné jela do pražského Divadla ABC na
veřejnou generálku divadelního představení
podle humoristického románu Karla Poláčka
„Bylo nás pět“. Příběh nás zavedl na malé město
počátku minulého století do party školáků. Viděli
jsme řadu herců, které známe z obrazovky a
filmů. Během představení nám vyhládlo, a tak
jsme se šli občerstvit na Václavské náměstí do
Mc´Donaldu. Děkujeme paní Jitce Smutné za
zprostředkování hezkého zážitku.
Nikol Šosová, Adéla Jakubčíková, 8. ročník

Stejně jako v loňském roce se i letos naše škola
zapojila do akce na podporu dětského čtenářství
Noc s Andersenem. Letos k nám na tuto noc
zavítala spisovatelka paní Petra Braunová …
Za celou éru spisovatelky jsem nocovala v
mnoha městech s Andersenem i dětmi. Vždy to
bylo zábavné, vtipné, veselé a napínavé. Přesto
jsem se vždy těšila, až budu mít možnost nocovat
na domácí půdě – a tu jsem pěkně dlouho
hledala. Zakotvila jsem v Měčíně a jsem ráda, že
i tady jsou děti zvídavé a hravé. Tentokrát jsme
společně zapsali svá tajná přání na kousky
papíru, které jsme pečlivě schovali do plechovky
a zakopali na zahradě mého dětství. Slíbili jsme
si, že dodržíme desetiletou lhůtu – dříve
plechovku nevykopeme! Ale 4. 4. 2024 znovu
spatří světlo světa a my se s úsměvem zadíváme
na přání psaná dětskou rukou a zavzpomínáme

na společnou noc před deseti lety. Po návratu ze
zahrady děti vyslechly několik napínavých historek,
vážících se k Měčínu a okolí. Teprve poté –
dostatečně vystrašené – si prošly dlouho chodbu
školy za svitu svíček. Někteří nebojsové sami, jiní
ve dvojici. Závěr společného milého večera, resp.
noci, bylo čtení při baterce z knihy pohádek Hanse
Christiana Andersena. První příběh O cínovém
vojáčkovi děti slyšely všechny, ale druhou, smutnou
pohádku Starý dům, už mnozí nevyslechli do
konce, protože sladce usnuli ...

V kategorii nejmenších hráčů 1. stupně ZŠ měly
v zápasech převahu děti z Oplota. Velmi dobře
pracovaly s hokejkami, moc se nám líbila jejich
technika hry. Ve starší kategorii to bylo naopak.
Převahu měli naši žáci 2. stupně ZŠ. Někteří
začali
pravidelně
navštěvovat
tréninky
v Klatovech a hrát soutěž, kde se vůbec neztrácí.
Jsem velmi rád, že s florbalem pokračují i naši
bývalí žáci, kteří hrají také za Klatovy. Jedním
z nich je Josef Mašek, který přijal moje pozvání
a zahrál si v kategorii středoškoláků spolu
s našimi nejstaršími žáky. Pěkné bylo, že soupeř
přivezl také družstvo žen, což jsme nečekali.
Máme v našich řadách jen jednu dívku, a to
Františku Šimkovou, která hraje velmi dobře.
Dali jsme dohromady tedy smíšené družstvo a
zápas také odehráli. Na závěr bych chtěl napsat,
že jsme si pěkně zahráli a slíbili jsme si, že
podobné setkání uskutečníme zase v budoucnu.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
zúčastněným hráčům, ale i fanouškům a
fanynkám, kteří toto florbalové setkání navštívili.
Bylo to příjemné.

Petra Braunová

V úterý 25. března se v Klatovech konal turnaj
v přehazované,
na
kterém
naši
školu
reprezentovala družstva složená ze žáků 4. a 5.
třídy. Družstva ze stejných tříd se účastnila i turnaje
ve vybíjené 16. dubna. Na tyto akce žáky
doprovodily paní učitelka Hana Zemanová
s asistentkou paní Alenou Bauerovou. I když naši
žáci nedosáhli na medaile, měli alespoň možnost
změřit své síly s jinými školami.

V pondělí 7. dubna žáci 1. až 5. třídy besedovali s
Radek Mašát
panem farářem, s nímž si povídali o
nejvýznamnějším nadcházejícím křesťanském
V úterý 8. dubna se v Klatovech konalo okresní
svátku, Velikonocích.
kolo biologické olympiády, kterého se za naši
V tentýž den se uskutečnil 1. ročník školní soutěže školu zúčastnil Tomáš Sopr ze 7. třídy. Tomáš
v konverzaci v anglickém jazyce. Soutěžili žáci 6. získal 85 bodů a mezi 30 účastníky se umístil na
až 9. ročníku – soutěžící museli mluvit na dané 19. místě.
téma jednu minutu nebo odpovídat na otázky na
základě poslechu. V porotě zasedly paní učitelky V pátek 11. dubna se uskutečnil pro žáky 1. až 5.
Eva Toušová, Jitka Sedláková a Michaela ročníku další ročník školní čtenářské soutěže,
Šustáčková. Doufáme, že se tato soutěž stane tradicí při níž žáci prokazovali nejen dovednosti
čtenářské techniky, ale zejména porozumění
a přispěje ke zvýšení zájmu o výuku cizích jazyků.
textu.
V neděli 13. dubna vystoupil na pozvání
pěveckého sboru Lada náš školní pěvecký sbor
pod vedením paní učitelky Marie Chloupkové a
doprovodu pana učitele Radka Mašáta na
hudebním odpoledni v Makově. Sbor vystoupil i
v petrovické kapli sv. Vojtěcha při příležitosti
petrovické pouti.

Florbalový zápas ZŠ Měčín – Sokol Oplot
V Měčíně při ZŠ už řádku let hrajeme florbal,
provozujeme zde florbalový kroužek a žáci nikdy
nepohrdnou nabídkou, mohou-li si poměřit své síly
s neznámým soupeřem. Této příležitosti se nám
dostalo i první dubnové pondělí, kdy jsme si
domluvili přátelské utkání se Sokolem Oplot, který
současně trénuje s dětmi z Lužan a okolí. Soupeř ve
dvou kategoriích postoupil do republikového finále
v rámci turnajů, které zaštiťuje Česká obec
sokolská. Protože se chtěl před turnajem v Praze
rozehrát, domluvili jsme se na vzájemné spolupráci.

Ve čtvrtek 24. dubna se v Klatovech uskutečnil
fotbalový turnaj mladších žáků Mc´Donald Cup,
na kterém nás reprezentovalo družstvo malých
fotbalistů složené ze žáků 3. a 4. ročníku
společně s panem učitelem Radkem Mašátem.
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starší žáci, obsahoval výklad jak části určené pro
žáky 5. třídy, tak i části pro žáky starší, kteří již
při hodinách fyziky probírali dané téma. Další
zastávkou exkurze byl pak náš jediný státní
podnik Budvar v Českých Budějovicích, kde se
žáci seznámili se způsobem výroby tradičního
českého piva. Průvodkyně je provedla areálem
podniku a představila jim jednotlivé fáze výroby
piva od zpracování surovin přes vaření, až po
kvašení piva v pivovarském sklepě.
Jiří Zahálka

13. a 14. května se někteří naši žáci zúčastnili
atletické soutěže Pohár Českého rozhlasu
v Sušici. V úterý soutěžili mladší žáci a ve středu
V pátek 2. května se konalo školní kolo dopravní starší žáci. Této soutěže jsme se zúčastnili po
soutěže, kterého se účastnili žáci od 4. do mnohaleté odmlce a z výsledků, jakých naši žáci
9. ročníku, který zároveň pro své mladší spolužáky dosáhli, máme všichni radost.
soutěž pořádal. 6. května se družstva mladších i
starších žáků zúčastnila okresního kola V družstvu mladších žákyň nás reprezentovaly
v Klatovech. Tady musí žáci prokázat teoretické Adéla Jarešová, Šárka Dvořáčková, Marie
Karolína
Dlouhá,
Karolína
znalosti, dovednost jízdy na kole podle pravidel Vizingrová,
silničního provozu a praktické dovednosti Šestáková a Barbora Zástěrová. Protože mladší
v poskytování první pomoci. V této soutěži kategorie je určená pro žáky 6. a 7. ročníků, je
dosahujeme v okresním měřítku tradičně skvělých pochopitelné, že družstvo složené převážně ze
žákyň 5. ročníku nemělo v konkurenci velkých
výsledků a nejinak tomu bylo i letos.
městských škol příliš šance na výrazný úspěch.
Mladší družstvo ve složení Šárka Dvořáčková, Děvčata si alespoň vyzkoušela atmosféru velké
Andrea Žižková, Daniel Hajšman a Hynek Šimek soutěže, v dalších letech se určitě i od nich
obsadilo skvělé 2. místo a Hynek Šimek byl dočkáme sportovního úspěchu.
nejlepší mezi všemi mladšími žáky. Starší žáci,
Lucie Klonfarová, Františka Šimková, Jan Šimek a Zato družstvo mladších žáků nám vše
Josef Benda, nenašli v okrese přemožitele a díky vynahradilo. Toto družstvo ve složení Tomáš
svému vítězství náš okres reprezentovali v krajském Brant, Vítek Dvořáček, Václav Korčík, Petr
kole, které se uskutečnilo 22. a 23. května v Plzni a Presl, Adam Vokáč, Daniel Hajšman, Vladislav
Melchiorově Huti. Lucka Klonfarová byla v okrese Šindelář a Filip Muknšnábl mezi 14 městskými
nejúspěšnější ze všech starších žáků a o pouhé dva školami, které jsou všechny mnohem větší než
body skončil na druhém místě mezi staršími chlapci naše škola, obsadilo skvělé 3. místo a právem si
Jan Šimek. Všem těmto žákům a panu učiteli Jiřímu vysloužilo obdiv všech zúčastněných škol.
Zahálkovi, který žáky připravil, patří naše Výrazných úspěchů dosáhli i jednotlivci. V hodu
kriketovým míčkem Tomáš Brant ve své
poděkování za vynikající reprezentaci školy.
kategorii zvítězil výkonem 70,73 m, Vladislav
V pátek 9. května se uskutečnila exkurze žáků 5. Šindelář obsadil 8. místo a Václav Korčík 18.
až 9. ročníku do jižních Čech. V rámci exkurze místo. Ve skoku do dálky se Tomáš Brant umístil
žáci navštívili jadernou elektrárnu Temelín, kde se na 4. místě, Adam Vokáč na 6. místě a Petr Presl
seznámili se způsobem výroby elektrické energie na 31. místě. Ve skoku do výšky Vítek Dvořáček
v jaderné elektrárně. Průvodkyní jim byla a Petr Presl obsadili 3. – 7. místo a ve štafetě na
zaměstnankyně elektrárny, která je seznámila nejen 4 x 60 metrů bylo naše družstvo chlapců z 27
s vývojem získávání energie v průběhu lidských družstev na 7. místě.
dějin, ale také s principem fungování jaderné
elektrárny, především pak se zajištěním její Ve středu se na stejnou soutěž vypravili žáci 8. a
bezpečnosti. Součástí prezentace bylo také několik 9. ročníku. V družstvu dívek byly Klára
3D animací, které dětem ukázaly, jakým způsobem Štampachová, Andrea Hájková, Aneta Mašková,
pracuje jaderný reaktor a jakým procesem se rozbíjí Lucie Klonfarová, Františka Šimková, Adéla
atom a přitom se získává energie. Vzhledem Jakubčíková a Nikola Netrvalová. I tato děvčata
k tomu, že se exkurze zúčastnili jak mladší, tak i

navštěvuje kroužek 16 žáků od 6. do 9. ročníku
(4 žáci z 6. ročníku, 2 žáci ze 7. ročníku, 8 žáků z
8. ročníku a 2 žáci z 9. ročníku). Největší zájem
byl o kroužek robotiky, při němž žáci pracují se
stavebnicí Lego robot EV3, s touto stavebnicí se
učí sestavovat roboty na dálkové ovládání.
Kroužky se konají přibližně jednou za měsíc,
první se uskutečnily v únoru, a jsou pro všechny
žáky zdarma, zdarma je také doprava zvláštním
autobusem, který žáky dopraví do Klatov od
budovy školy a nazpět je přiveze po skončení
kroužků přímo ke škole.

nám udělala radost svým umístěním na 9. místě
z 15 škol. Ve skoku vysokém se Adéla Jakubčíková
umístila na krásném 2. – 4. místě, Františka
Šimková na 5. – 7. místě a Klára Štampachová na
18. – 25. místě. V běhu na 800 metrů Lucka
Klonfarová obsadila 10. místo a Aneta Mašková 37.
místo. Ve skoku do dálky Andrea Hájková skončila
na 13. místě, Lucka Klonfarová na 19. místě a
Adéla Jakubčíková na 22. místě. Z 25 družstev ve
štafetě na 4 x 60 metrů obsadila naše děvčata pěkné
12. místo.
Starším klukům se už tolik nedařilo, ale ani 16.
místo v konkurenci 17 velkých městských škol není
zahanbující. Nejlepších výsledků dosáhli ve skoku
vysokém Patrik Knap, který obsadil 6. – 14. místo a
Jan Šimek skončil na 43. místě.

Jiří Zahálka

15. května se ve škole uskutečnila besídka ke
Dni matek, na níž vedle pěveckého sboru pod
vedením paní učitelky Chloupkové a doprovodu
pana učitele Mašáta vystupovali i žáci 1. stupně,
s nimiž řadu krátkých vystoupení nacvičovali
jejich učitelé. Již potřetí byl součástí besídky
také prodej kvítku měsíčku lékařského.
Zakoupením
kytičky
se
přispělo
do
celorepublikové sbírkové akce Liga proti
rakovině. Letošní ročník byl zaměřen na
prevenci nádoru plic. U nás ve škole se prodalo
celkem 125 kytiček, byla vybrána částka
2 821 Kč. S prodejem letos pomohly i žákyně 6.
ročníku, Lucka Krsová a Petra Česáková.
Děkujeme všem, kteří se do této sbírky zapojili a
Všem zúčastněným žákům patří naše gratulace a přispěli tak na dobrou věc.
poděkování za vynikající reprezentaci školy. Velká Oslavy 100 let založení školy
gratulace a poděkování patří i všem naši Jak již bylo zmíněno v samém úvodu, budou
tělocvikářům a zejména panu učiteli Radku v sobotu 7. června v rámci Dne Měčínska
Mašátovi, který žáky na soutěž připravoval a probíhat oslavy 100 let založení základní školy.
doprovázel.
Od 1000 do 1015 se sejdou v budově základní
Atletické závody ale nejsou jedinou soutěží, kde školy hosté, bývalí i současní zaměstnanci školy,
naši žáci dosahují pěkných výsledků. Radost nám odtud se přemístí do nového kulturního domu,
udělal i Tomáš Sopr, který se účastnil soutěže kde proběhne slavnostní zahájení a jejich krátké
Mladý zahrádkář a umístil se na krásném 3. místě. společné posezení. Od 10 hodin již bude
I jemu patří naše gratulace a poděkování za vzornou pro veřejnost otevřena základní i mateřská škola,
kde si budete moci v jednotlivých učebnách
reprezentaci školy.
prohlédnout různé expozice z historie i
Kroužky na SŠZP Klatovy
současnosti školy. V půl dvanácté se všichni
Kroužky jsou organizovány v rámci projektu SŠZP z kulturního domu přesunou zpět do školy. Vy
Klatovy Podpora technického a přírodovědného tak budete mít možnost potkat se zde se svými
vzdělávání v Plzeňském kraji, tento projekt je bývalými učiteli a možná i spolužáky, které jste
financován z prostředků EU a z rozpočtu ČR. Jedná dlouho neviděli. Věřím, že si tuto příležitost
se celkem o čtyři kroužky určené pro žáky 2. stupně nenecháte ujít a přijdete si zavzpomínat na školní
základních škol: kroužek robotiky, kroužek léta. Ráda bych vás všechny pozvala k návštěvě
fyzikálně-chemický, kroužek pro práci s GPS a školy, která bude otevřena do 15 hodin. Ve 1330
kroužek práce na zahradě. Z Klatovska je do hodin proběhne na nádvoří před kulturním
projektu zapojeno celkem pět škol, tři klatovské (ZŠ domem již 2. ročník pasování prvňáčků
Masarykova, ZŠ Čapkova a ZŠ Plánická) a dvě na čtenáře a od 1530 hodin besídka žáků základní
venkovské (ZŠ Janovice a naše škola). Z naší školy školy.
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Za odměnu si každý odnesl malý dárek. Paní
učitelky nám je poschovávaly po lese a my jsme
je museli hledat. Na zpáteční cestě jsme se
zastavili na farmě u Šosů, kde jsme si mohli
prohlédnout a pohladit různá domácí zvířátka a
zahrát si různé hry. Do Měčína jsme opět jeli
autobusem. Výlet se zdařil, moc se nám všem
Prázdniny ve škole
líbil. Už se těšíme na další krásně strávené
Na letošní léto je ve škole naplánovaná
odpoledne v přírodě.
rekonstrukce dlažeb v obou podlažích budovy
základní školy. Přestože rekonstrukce bude časově
náročná, nebude žákům na konci roku uděleno Cesta za pokladem
Ve středu 23. dubna školní družina, Šikulové a 1.
ředitelské volno a školní rok bude ukončen v pátek
stupeň společně připravili zábavné turistické
28. června. Kromě opravy dlažeb budou v základní
škole, mateřské škole i školní jídelně vybíleny odpoledne "Cesta za pokladem". Směr naší cesty
byl Radkovice, Bíluky a zpět do Měčína. Paní
některé prostory.
učitelka Šustáčková nám připravila cestu samého
Poděkování
překvapení. Po trase, na které jsme plnili spoustu
Během školního roku nám pomoc a spolupráci zajímavých úkolů (jak určit světové strany,
poskytovali i někteří rodiče a spoluobčané. zazpívat lidovou písničku, zaskákat panáka atp.),
Většinou to byly práce, které pro nás udělali zdarma nás dovedly k pokladu paní učitelky Bauerová a
a ušetřili nám finanční prostředky, které jsme mohli Sedláková. V cíli nás čekala velice sladká
využít na nákup pro nás tolik potřebného vybavení. odměna, samé sušenky, vajíčka a lízátka. Výlet
Všem bych za tuto pomoc chtěla poděkovat.
se nám velice vydařil a získali jsme mnoho
Mé velké poděkování patří i všem pedagogům nových informací, přálo nám i počasí.
základní a mateřské školy, ale také všem provozním
ŠD Měčín
zaměstnancům. Všichni pracovníci svojí prací Mateřská škola
s dětmi a pro děti přispívají k vytváření příjemné
atmosféry ve škole, svým odpovědným a Ohlédnutí za školním rokem v mateřské škole
svědomitým přístupem přispívají k plynulému Po celý školní rok je zapsáno do MŠ 40 dětí, jsou
chodu školy, vytvářejí dětem příznivé podmínky a rozděleny do dvou tříd, starají se o ně 3 učitelky.
zajišťují kvalitní vzdělávání.
Výchovně vzdělávací práce se řídí potřebami
Poděkovat bych chtěla i zřizovateli, Městu Měčín, dětí, kompetencemi, které mají děti získat, to vše
který poskytuje nemalé finanční prostředky nejen na základě tématických celků. Hlavním tématem
na provoz školy, ale i na rekonstrukce a vybavení.
pro letošní rok byl příběh koníka Ferdíka,
ředitelka školy myšáka Bertíka a jejich kamarádů. Vedle těchto
každodenních činností, her a zábav se v průběhu
Školní družina
roku
uskutečnilo
spousta
vedlejších
nadstandartních
aktivit.
Namátkou
–
divadelní
Výlet na Taneček
Dne 30. dubna jsme se školní družinou opět představení v MŠ
podnikli výlet do přírody, naším cílem se stal kopec i na scéně v Klatovech, návštěva kina,
Taneček u Zelené Hory. V Měčíně jsme nastoupili mikulášská nadílka, maškarní karneval, vánoční
do autobusu, který nás dovezl k Zelené Hoře, besídka a další. Letos jsme si dopřáli 2 výlety,
zbytek cesty jsme absolvovali pěšky. Na Taneček jeden tradiční do dinoparku a ZOO, druhý na
jsme dorazili trochu unavení stoupáním do strmého oživlou pohádku a prohlídku hradu Rabí. Už
kopce, ale s dobrou náladou. Paní učitelka Kolihová jsme se také loučili pasováním s našimi
nám vyprávěla pověst, která se k tomuto „školáky“, a to za přítomnosti rodičů a hlavně
malebnému místu váže. Všichni jsme pozorně rytíře a jeho dámy. Konečné loučení proběhne
naslouchali poutavému vyprávění, také jsme byli ještě na závěrečné besídce 19. 6.
zvědavi, jestli uslyšíme hudbu, která by se měla Do první třídy odejde z MŠ 13 dětí a stejný počet
ozývat z hlubin země, kam se podle pověsti nových dětí přivítáme opět v září.
hospoda s čertem a Káčou propadla. Když jsme Krásné léto dětem i Vám přeje kolektiv učitelek
položili ucho k zemi, opravdu jsme nějaké zvuky mateřské školy.
slyšeli, možná že to byla ale zásluha paní učitelek.
Ještě jednou bych touto cestou ráda poprosila
občany, kteří mají nějaké zajímavé historické
fotografie, či předměty spojené s naší školou, zda
by byli ochotni je na tento den zapůjčit, aby i lidé,
kteří se v tento významný den přijdou do školy
podívat, měli možnost si je prohlédnout.

6

Kojanová, Helena Štorcová a Monika Stratilová
se podílely na tom, že děti vystoupí v tak
parádních kostýmech, za které by se nemuseli
stydět ani herci z divadla ABC. Mimochodem,
jedné herečce z výše jmenovaného divadla jsme
nabídli angažmá a ona ho přijala. A tak se
můžete těšit nejen na žáky základní školy
v Měčíně, ale i na Jitku Smutnou.
Divadelní představení O Šípkové Růžence trochu
jinak je součástí Dne Měčínska, proto neváhejte
a přijďte včas! Dvůr u pošty bude praskat ve
švech! Pohádku můžete shlédnout hned po
pasování prvňáků na čtenáře, kterého se letos
ujme dětský herec Filip Antonio se svou
maminkou, muzikálovou zpěvačkou Ditou
Hořínkovou.
Vezměte, prosím, ohledy na to, že se hraje
v prostředí s mizernou akustikou, a proto je nutné
během představení zajistit co největší ticho.
Pokud bude pršet a představení bude muset
proběhnout v tělocvičně, tato prosba je
desetinásobná! Za dětský divadelní spolek vám
všem děkuji.

Kultura

O Šípkové Růžence trochu jinak
Hrát divadlo bez jeviště je jako vařit guláš bez
masa. A když se ještě během vaření přizabije
kuchař a zlomí si šestý obratel, je téměř jisté, že
zůstanete bez guláše.
Něco podobného se přihodilo i dětskému
divadelnímu spolku, který jsem se letos pokusila
založit v Měčíně. Bez podia, bez opony, každou
sobotu ve škole od pěti do sedmi, pouze s vidinou,
že jednou v Měčíně bude doopravdy sál, v kterém
naše práce bude spravedlivě odměněna.
Ne všechny děti, které se přihlásily, vydržely.
Bohužel odpadávaly postupně a bez rozloučení a já
několikrát musela měnit scénář. Divadlo totiž není
jen zkouška kostýmů nebo potlesk dojatých
babiček. Je to především práce, disciplína a
schopnost pracovat v týmu. Něco docela jiného, než
školní besídka. Přesto se nám podařilo vytvořit
skupinu vytrvalých běžců a půlhodinové cosi, co
jistě není pravým divadlem, ale určitě dobrým
základem pro budoucí iluzi, která se jednoho dne ve
skutečném sále s oponou zobrazí všem divákům.
Klobouk dolů před dětmi, které pochopily, že bez
práce to nepůjde, na zkoušky chodily pravidelně a
divadlo je začalo skutečně bavit, i přesto, že jsem Spolky
přísná, zdaleka neodpouštím prohřešky a důsledně
vyžaduju dodržování předem domluvených zásad.
Pohádku o Šípkové Růžence zná každý. Dovolila
jsem si ji upravit tak, abych co nejvíce pobavila
nejen diváky, ale samotné herce.
Po úvodních etudách, při kterých jsem měčínské
školáky poznala, a to docela jinak, než je vidí
rodiče, prarodiče nebo učitelky, jsem rozdala role.
Nešlo nezklamat všechny potencionální princezny
či královny. To, že není malých rolí, ale každá je
důležitá, děti ze začátku těžce stravovaly! Nakonec
snad všichni pochopili, že jedna dobře pronesená
věta na jevišti může mít větší úspěch než dlouhý,
ale nesrozumitelný monolog. Museli jsme se
vypořádat s tím, že budeme vystupovat na
improvizovaném jevišti v prostoru, který vůbec
nepřeje dětským slabým hlasům – a sice ve dvoře u
pošty.
Ani zlomenou páteř jsem si nevymyslela.
Představitel krále se nám nešťastnou shodou
okolností skutečně přelomil.
Jsem moc ráda, že ho lékaři dali dohromady a
7. června vám spolu s námi předvede ukázku
z představení, které se vší parádou zahrajeme na
podzim v sále nové hospody U Čermáků v Měčíně.
Čeho si moc cením, je nezištná pomoc našich
kostymérek! Tři dámy z Měčína, a sice Marie
7

Petra Braunová

ČSV Měčín
Do obvodu naší organizace spadá 14 obcí. Činnost
organizace je převážně zaměřena na dobrý
zdravotní stav včelstev v obvodu ZO. Větší část
činnosti je určena k léčení proti roztoči "Varrova".
Každý podzim provádíme u včelstev členů
organizace toto léčení 3krát. Podle výsledků
vyšetření vzorků u Státního veterinárního ústavu
Praha, provádí někteří včelaři jarní přeléčení
včelstev. Na tato ošetření a léčiva vynakládá naše
organizace nemalé peněžní prostředky.
Pro zmírnění těchto nákladů žádá naše organizace
příspěvek u Městského úřadu Měčín a u Obecního
úřadu ve Kbele. Za poskytnutí účelového příspěvku
oběma úřadům děkujeme. Další, co nás tíží, je, že
se nám nedaří získávat nové mladé členy se zájmem
o včelaření. K dnešnímu dni má organizace 31
členů, převážně důchodců. Průměrný věk těchto
členů je přes 65 let. Tito členové obhospodařují 283
včelstev. Tento počet rok od roku klesá. Přičítáme
to zvyšujícímu se věku a různým zdravotním
problémům těchto včelařů. Závěrem bych chtěl
popřát všem včelařům pevné zdraví a mnoho
úspěchů ve včelaření.

TABULKA
Rk.
1.

Tým

Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

O. Nýrsko B 21 18 1 2 136: 34 55

2.

Dešenice

3.

( 22)

21 16 2 3 109: 37 52

2

( 20)

Vrhaveč B

21 13 3 5 61: 31

44

2

( 12)

4.

Bolešiny B

21 13 1 7 55: 49

41

1

( 7)

5.

S. Měčín B

22 13 1 8 67: 46

40

( 7)

6.

Bezděkov B

21 11 2 8 56: 51

35

( 2)

7.

Měcholupy B 21 10 2 9 55: 50

34

2

( -1)

Starší žáci ovládli suverénně okresní přebor a
pod vedením trenérů Sládka a Žižky si
s předstihem zabezpečili konečné 1. místo.
Blahopřejeme.
TABULKA
Rk.

Tým

1.

S. Měčín

2.
3.
4.
5.

Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
13 12 0 1 91: 12 36

S. Mochtín 14 8 2 4 50: 35 27
Strážov

1

14 7 2 5 33: 46 23

Hartmanice 13 3 3 7 25: 43 15
Hradešice

( 15)

14 0 1 13 6: 69

1

( 5)
( 2)

3

( -9)
(-17)

Jan Havlíček

Starší přípravka se zúčastňuje pravidelně
turnajů, které nejsou výsledkově hodnoceny.

Sport
Sokol Měčín
Konec fotbalového ročníku se blíží, a tak se pojďme
podívat, jak si vedou naše týmy ve svých soutěžích.
A-Tým se v 1.B třídě usadil v horních patrech
tabulky a stále není bez šance hrát ze druhého místa
baráž o postup do 1.A třídy. Škoda, že ztrácí body
v domácím prostředí. Jeho pozice mohla být ještě
lepší.
TABULKA
Rk.

Tým

1.

Žichovice

22 13 6 3 52: 26 49

4

( 9)

2.

Pačejov

23 10 6 7 41: 46 40

4

( 0)

3.

Dl. Ves

23 12 2 9 56: 43 39

1

( 2)

4.

Měčín

23 11 3 9 43: 40 38

2

( 0)

St. Plzenec 23 10 3 10 50: 45 35

2

( 0)

2

( -4)

5.
6.

Žákava

Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

23 9 5 9 50: 44 34

B-Tým ve IV. třídě podává nevyrovnané výkony,
což je především způsobeno přístupem řady hráčů
k účasti na utkáních. V silách týmu je určitě lepší
umístění, než vidíte momentálně v tabulce.

Pro příští soutěžní ročník plánujeme přihlásit do
soutěží A a B tým dospělých, mladší žáky a
jedno družstvo přípravky.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
příznivcům za podporu a pozvat širokou
veřejnost na oslavy Dne Měčínska, které se
konají v sobotu 7. června.
V části, kterou zajišťujeme, proběhne finálový
turnaj starších přípravek okresu Klatovy,
mistrovské utkání A-Týmu a ve večerních
hodinách hudební program.
Ing. Jan Touš
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