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Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že vás mohu prostřednictví
Měčínských novin opět pozdravit. Ani obrovská inflace, neskutečné zdražování energií, pohonných hmot a bohužel i takřka všech
základních životních potřeb nám zatím nezabránilo v plnění naplánovaných stavebních
prací. V těchto dnech zahajujeme rekonstrukci křižovatky a chodníku u školy. Tato rekonstrukce se provádí na základě žádosti občanů
a jistě přispěje ke zvýšení bezpečnosti žáků
naší školy a i všech občanů. Náklady na tuto
stavbu budou 1 mil. Kč. V Bílukách provádíme opravu památníku věnovaného obětem
světových válek z řad bíluckých občanů. Dále bude provedeno odvodnění plochy parkoviště u COOPu a oprava přilehlé hradby.
Velké množství práce je odváděno při údržbě
zeleně. Do měsíce by mělo být vydáno stavební povolení na rekonstrukci dolního náměstí. Zde předpokládám zahájení stavebních
prací v 2. polovině srpna nebo začátkem září.
V současné době probíhá výběrové řízení
na dodavatele stavby. Pokračují také projektové práce na vodovodu do Nedanic a zasíťování 20 stavebních parcel v Měčíně.
V polovině června jsme po delší době mohli
uspořádat už takřka tradiční „Den Měčínska“.
Myslím si, že se tato akce vydařila, a děkuji
všem, kteří se na pořádání tohoto dne podíleli. Věřme, že už nám nebude nic bránit v pořádání dalších kulturních akcí.
Příjemnou dovolenou, krásné prázdniny plné
sluníčka Vám přeje
Váš starosta
Stanislav Skala

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje přijetí
účelového finančního daru pro ZŠ MŠ Měčín ve výši
1.000,- Kč od Lékárny Přeštice.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku
p. č. 2166/1, dle nového GP pozemku p. č. 2166/13
o výměře 12 m2 v k. ú. Petrovice za cenu 600,- Kč
a úhradu všech nákladů s prodejem spojených (cena
za GP, za odhad, vklad do katastru nemovitostí, sepsání smlouvy).
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku
p. č. 2184/1, dle nového GP pozemku p. č. 2184/3
o výměře 169 m2 v k. ú. Petrovice za cenu 8.450,- Kč
a úhradu všech nákladů s prodejem spojených (cena
za GP, za odhad, vklad do katastru nemovitostí, sepsání smlouvy).
Zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí o prodeji
pozemku p. č. 1477/3 v k. ú. Radkovice do doby vyjádření Povodí Vltavy.
Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p. č. 3705 v k. ú. Měčín.
Zastupitelstvo města navrhuje zveřejnění prodeje
pozemku p. č. 1375/3 v k. ú. Radkovice o výměře 499
m 2.
Zastupitelstvo města navrhuje zveřejnění prodeje
pozemku p. č. 1073/2 v k. ú. Nedanice o výměře
134 m2.
Zastupitelstvo města navrhuje zveřejnění prodeje
pozemku p. č. 517/3 v k. ú. Nedaničky.
Zastupitelstvo města schvaluje podání nabídek
k vybudování FWE na budovu MěÚ Měčín.
Zastupitelstvo města schvaluje 15členné zastupitelstvo pro nové volební období.
Zastupitelstvo města schvaluje prodejní ceny upomínkových předmětů: brožura 30,- Kč, půllitr 100,Kč, magnetka 10,- Kč, propiska 20,- Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace
ve výši 3.866,- Kč na Spolufinancování terénního
programu spolku ULICE pro osoby závislé na nelegálních návykových látkách na území města Klatovy
pro občany regionu Klatovska a pověřuje starostu
k podpisu Smlouvy
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti
a dohodu o umístění stavby Měčín KT, Černovec,
p. č. 95/1 – NN. Úhrada ve výši 2.000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Dále
zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu situace
montáže, jako souhlasu se stavbou.
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p. č. 4088 v k. ú. Měčín.
Zastupitelstvo města odkládá žádost ke změně územního plánu a pověřuje starostu k jednání v této věci
s Ing. arch. Jirsou.
Zastupitelstvo města schvaluje a pověřuje starostu
k podpisu Ceníku služeb na odvozu a odstranění
směsného komunálního odpadu a ceníku svozu a využití separovaných odpadů, platných od 1. 7. 2022.

Zastupitelstvo
Výpis
ze 17. jednání zastupitelstva města Měčín,
konaného dne 6. 6. 2022
Zastupitelstvo města schvaluje doplněný program jednání, zapisovatele, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
zastupitelstva
Zastupitelstvo města bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2022 schválené radou města.
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření
č. 3/2022, týkající se rozpočtu na les, příjmy jsou navýšeny o 600.000,- Kč – prodej dřevní hmoty a výdaje
o 600.000,- Kč na těžbu a pěstební činnost.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje uložení
volných finančních prostředků města ve výši 13 mil. Kč
na půl roku do České spořitelny a.s. a 5 mil. Kč
na 3 měsíce do Komerční banky.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje Účetní závěrku města Měčín za rok 2021. výnosy města činí celkem 30.790.853,85 Kč, náklady celkem 18.275.025,35
Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období
za rok 2021 činí 12.515.828,50 Kč. Město Měčín převedlo příspěvkové organizaci ZŠ MŠ Měčín během roku
příspěvek na úhradu provozních nákladů ve výši
1.905.000 Kč.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje Závěrečný
účet města Měčín za rok 2021. Zastupitelstvo dává souhlas s celoročním hospodařením. Při přezkoumání hospodaření Krajským úřadem Plzeňského kraje za rok
2021 byly zjištěny chyby a nedostatky. Nedostatek byl
dne 2. 12. 2021 odstraněn.
Nedostatek: ÚSC neuveřejnil na profilu zadavatele
do 15 dnů od uzavření smlouvy Smlouvu o dílo ze dne
26. 4. 2021 na předmět díla „Chodník a odvodnění –
ulice V Konci“ smlouva byla uveřejněna dne 2. 12. 2021.
Závěrečný účet města byl zveřejněn na úřední desce
města dne 29. 4. 2022 a sejmut dne 6. 6. 2022 zveřejněn
také na internetových stránkách.
Zastupitelstvo města projednalo Zprávu Krajského úřadu Plzeňského kraje o přezkoumání hospodaření města
Měčín za rok 2021, ve které byly zjištěny chyby a nedostatky. Nedostatek ve zveřejnění smlouvy na profilu
zadavatele by l 2. 12. 2021 napraven.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje Účetní závěrku ZŠ MŠ Měčín p. o. za rok 2021. Výsledek hospodaření p. o. za rok 2021 činí ztrátu ve výši 18.526,19 Kč
(ztráta 21.086,41 Kč, zisk z vedlejší činnosti ve výši
2.560,22 Kč), viz příloha č. 3 protokol o schválení účetní
závěrky. Ztráta bude čerpána z rezervního fondu p. o.
Zastupitelstvo města projednalo a bez výhrad schvaluje
Rozbor hospodaření p. o. ZŠ MŠ Měčín za 1. čtvrtletí
2022.
Zastupitelstvo města projednalo a v případě potřeby
schvaluje výjimku z nižšího počtu žáků pro ZŠ MŠ Měčín na školní rok 2022/23.
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část koncertu byla věnována Bedřichu Smetanovi
a jeho tvorbě. Pořad se všem moc líbil a my
všichni se už teď těšíme na další.
V naší druhé třídě jsme se pečlivě připravovali
na nadcházející velikonoční svátky. Namalovali
jsme spoustu veselých obrázků, tvořili postavičky z papíru a textilu, kreslili křídami a také se
vypravili hledat POKLAD. Najít poklad, to ale
nebylo vůbec snadné. Míst, kde by se mohl
ukrývat, je v okolí mnoho, a tak bylo třeba sledovat fáborky a splnit několik úkolů. Jen tak
jsme mohli získat indicie, které nás k pokladu
zavedly. Nakonec bylo třeba spojit hlavy dohromady, přemýšlet nad hádankou a opatrně hledat.
Poklad byl nakonec úspěšně nalezen. A jaký byl?
Byl sladký jako mléčná čokoláda :-).
22. dubna se po celém světě slaví Den Země.
To provází nejrůznější činnosti, hry nebo úklid
okolí bydliště. I naše škola měla v tento den speciální vyučování. Žáci prvního stupně se rozdělili
do věkově smíšených skupin a poznávali
a zkoumali životní cyklus berušky, jak dlouho se
v přírodě rozkládá odpad, nebo jak odpadky zahozené v přírodě škodí volně žijícím živočichům.
Také poznávali ptáky podle zvuků. Žáci druhého
stupně si pak vybrali dopředu své aktivity, kterým se věnovali celé dopoledne. Výsledky své
práce na konci předvedli svým spolužákům.
A tak celý den vyvrcholil přehlídkou hudebních
vystoupení s použitím vyrobených hudebních
nástrojů z odpadků, divadelním vystoupením,
kde hlavní role hráli opět odpadové materiály.
Další skupiny pak vytvořili komiks, který provází životem hlavního hrdiny – odpadku, výukovou
hodinu i s didaktickými hrami pro mladší spolužáky o tom, jak je to s obalovým materiálem
a jak ho správně třídit. Žáci také sestavili svůj
vlastní dotazník, díky kterému zjišťovali povědomí a zájem místních obyvatel o třídění odpadu.
Poslední skupina se pak vydala do terénu, kde
pomohla odstranit odpadky z jedné místní černé
skládky. Práce se všem povedla opravdu obdivuhodně a všichni jsme si tento den užili.
V pátek 29. dubna se uskutečnilo školní kolo
dopravní soutěže mladých cyklistů, tato soutěž
má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje testy z pravidel silničního provozu a praktická pak jízdu zručnosti na jízdním
kole po hřišti s překážkami, které pro svoje mladší spolužáky připravují žáci 9. ročníku, za chyby se udělují trestné body. Nejlepší soutěžící,
tedy ti, kteří získají za obě části nejmenší počet
trestných bodů, pak reprezentují naši školu

Základní škola
Zprávy ze školy
Není to tak dávno, kdy jsme se z roku 2021 přehoupli do roku 2022, a je tu téměř konec školního
roku. V uplynulém čtvrtletí proběhla celá řada akcí
včetně zápisu do 1. ročníku i do mateřské školy.
I v uplynulém období pokračovala realizace aktivit
v rámci projektu Šablony III. Děti z mateřské školy
se na projektových dnech mimo školu podívaly
do Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, do Galerie
na Klenové a do ZOO a DinoParku v Plzni. Nejenže
spoustu věcí viděly, ale vyzkoušely si i řadu aktivit
a získaly mnoho nových poznatků. Na projektové
dny za nimi do mateřské školy přijížděli odborníci,
s nimiž měly děti i paní učitelky možnost realizovat
jiné formy výuky. Na komunitním setkání se sešli
v mateřské škole i rodiče s dětmi a společně
s odborníky si vyzkoušeli, jak lze rozvíjet kreativitu
dětí.
V základní škole byly v rámci Šablon III realizovány projektové dny s odborníkem z praxe. Žáci
7. ročníku zkoumali půdu, její složení, vlastnosti
apod. Žáci 2. ročníku během projektového dne
s odborníkem zkoumali les a měli možnost si vyzkoušet i sázení stromků.
V pátek 1. 4. 2022 se naši žáci sešli v podvečer
ve škole, aby zde obnovili tradici přespávání
v rámci celorepublikové akce – Noc s Andersenem.
Celkem 23 dětí si užilo návštěvu pana Andersena,
který nám vyprávěl svůj životní příběh, prozradil
nám něco ze svého dětství a také jak se stal spisovatelem. Neodmítl ani prosbu o přečtení pohádky.
Před samotným čtením si žáci užili několik her,
snědli výbornou večeři a pak přišlo na řadu samotné
čtení. A neskončilo u jedné pohádky. Spaní ve spacácích se stalo vyvrcholením celého večera, který
jsme si všichni náramně užili. Velký dík patří všem,
kteří se na přípravě a realizaci akce podíleli – paní
asistentce Vladařové a Krýzlové, Aleši Matějkovi
a panu Čejkovi.
V úterý 5. dubna se ve škole po dlouhých dvou letech opět uskutečnilo tvoření. Tentokrát bylo zaměřeno na Velikonoce. Za pomoci zkušené lektorky si
děti vyrobily veselou dekoraci velikonočního zajíčka.
V pondělí 11. dubna do naší školy zavítal smyčcový
kvartet pod vedením M. Tumpachové. Koncert začal Allegrem od Antonia Vivaldiho. Tato krásná
skladba nás dokonale naladila. Na chvíli jsme zapomněli, že jsme ve škole, a ocitli jsme se v koncertní síni. Dozvěděli jsme se také mnoho zajímavého o velikonočních tradicích a zvycích. Druhá
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na oblastním kole, které se konalo 17. května
v Klatovech. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách –
jízda po dětském dopravním hřišti, jízda zručnosti,
poskytování první pomoci a testy z pravidel silničního provozu. Naši školu reprezentovali v mladší
kategorii Daniel Skala, Tadeáš Baštář, Barbora Vojtová a Elena Šlaisová, ve starší pak Adam Kovář,
Matěj Biroš, Vendula Svobodová a Michaela Řehoušková. Letošního ročníku se nezúčastnilo mnoho družstev, konkurence nebyla tak veliká jako
v minulých letech před dvouletou pauzou, naše
mladší družstvo obsadilo 4. místo a starší pak
2. místo. Skvělého úspěchu dosáhl Matěj Biroš
ze 7. třídy, který získal nejméně trestných bodů
ze všech soutěžících chlapců ve starší kategorii
a byl vyhlášen nejlepším závodníkem této kategorie.
Ve čtvrtek 12. května 2022 se uskutečnila po dvouleté přestávce besídka ke Dni matek, tentokrát se
konala ve škole. Na besídce vystoupili žáci školy
pro svoje maminky, babičky i další příchozí. Svoje
vystoupení si připravili žáci 1. a 2. třídy a také náš
školní pěvecký sbor, který premiérově vystoupil
pod vedením Barbory Bezděkové. Před besídkou
probíhal prodej měsíčku lékařského na podporu
Ligy proti rakovině, k této akci se naše škola letos
připojila již po jedenácté. Vybráno bylo celkem
4.710 Kč. Všem, kteří si kytičku měsíčku lékařského zakoupili a přispěli tak na dobrou věc, moc děkujeme.
Ve čtvrtek 19. května se vydali žáci z kroužku keramiky na exkurzi do Klatov, kde si prohlédli sochy, které jsou rozmístěny po městě v různých lokalitách. Viděli sochy hyen nebo chlapce s mobilem
s názvem Věk IT i další sochy, asi nejvíce se diskutovalo u díla Dialog.
V úterý 24. května nás navštívili žáci partnerské
školy (Gymnázium Klatovy) v projektu IROP, kteří
si prohlédli a vyzkoušeli odborné učebny vybudované v rámci tohoto projektu. V keramické dílně si
vyzkoušeli práci s hlínou a rychle tvrdnoucí hmotou, v technické dílně práci s mikronářadím, v přírodovědné učebně měření se systémem PASCO
a v multimediální učebně práci na počítači s matematickou aplikací. Do činností se zapojili i žáci
našeho 9. ročníku, kteří vybavení znají a pracují
s ním, takže mohli pomoci nebo poradit.
V pátek 27. května si žáci 9. ročníku vyzkoušeli
práci spisovatele. Průvodcem jim byla paní spisovatelka Petra Braunová. Seznámila je s tím, jak vzniká
kniha. Připomněli si teoretické znalosti o stavbě
vypravování. Během 4 vyučovacích hodin vznikaly
pod vedením paní spisovatelky jedinečné příběhy

na téma „stát se neviditelným“. Všem se práce
vydařila a sklidili od paní Braunové velkou pochvalu.
pedagogové školy

Školní družina
Letošní školní rok pomalu končí, všichni se již
těšíme na prázdniny. Činnost naší školní družiny
byla v tomto roce velice pestrá, zažili jsme toho
opravdu hodně. Jezdili jsme na výlety, chodili
na vycházky, hráli si na hřišti, podnikali dobrodružné výpravy do přírody, zhotovili jsme si
mnoho zajímavých výrobků a dekorací, pekli
dobroty. Z těchto aktivit máme plno zážitků
a vzpomínek. Uvědomili jsme si, jaké máme
štěstí, že tyto malé každodenní radosti můžeme
prožívat bez omezení. Jsou ale mezi námi děti,
které takové štěstí jako my nemají. Proto jsme
začali spolupracovat s Nadačním fondem Šance
onkoláčkům a s ředitelkou této nadace paní Lenkou Klasnovou. V období Vánoc a Velikonoc
jsme zhotovili výrobky a dekorace, které byly
vydraženy na Bazárku nadačního fondu. Částka
za tyto prodané výrobky činila 10 000 korun
a putovala na transparentní účet této nadace. Byla věnována na léčbu onkologicky nemocných
dětí. V měsíci květnu vychovatelka paní Bauerová s paní učitelkou Zámečníkovou spolu s žáky
5. ročníku, zorganizovali sbírku hraček pro dětské onkologické oddělení v Plzni na Lochotíně.
Do sbírky se zapojili někteří pedagogové a někteří žáci naší školy. Všem, kteří přispěli, patří obrovský dík. Byly vybrány 3 krabice hraček
a drobných dárků, které paní Bauerová s paní
Klasnovou odvezly 3. června na dětské onkologické oddělení do Plzně, kde se konal dětský
den. Naše hračky udělaly radost a vykouzlily
úsměv na tváři všem obdarovaným dětem. Věříme, že jsme jim zpříjemnili čas strávený v nemocnici. S paní Klasnovou jsme se dohodli,
že naše spolupráce bude nadále pokračovat.
Všem přejeme pevné zdraví a krásné prázdniny
školní družina

Keramický kroužek
Od 1. října 2021 probíhá na naší škole keramický
kroužek, který se koná každý čtvrtek od 14:00
do 15:20 hodin. Pro velký zájem jsou děti rozděleny do 2 skupin – mladší žáci (1. stupeň) a starší
žáci (2. stupeň). V kroužku se děti učí, jak vyrobit menší předměty z keramické hlíny. Hotové
výrobky musí určitou dobu schnout a poté se
vypalují v keramické peci. Po vypálení pak svoje
výrobky děti vylepší barevnými engobami, glazurou nebo tavným sklem. Obě skupiny pracují
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opravdu pečlivě a se zaujetím. Velkou radost mají
malí keramici, když si hotové výrobky nesou domů
sobě nebo někomu jinému pro radost. Se staršími
dětmi jsme také navštívili výstavu „Sochy
v ulicích“ v Klatovech. Doufáme, že děti bude
kroužek i nadále bavit, a my budeme moci pokračovat i další školní rok.

příjemné prožití zasloužené dovolené a žákům
a dětem krásné slunečné letní prázdniny.
Poděkovat bych chtěla i zřizovateli, Městu Měčín, který poskytuje nemalé finanční prostředky
nejen na provoz školy, ale i na rekonstrukce
a vybavení.
ředitelka školy

Do základní školy hledáme na zástup za zaměstnance v dočasné pracovní neschopnosti
šikovného pracovníka/pracovnici. Práce obnáší:
• Vykonávání školnických prací (0,5 úvazku) –
zejména opravy zařízení, úklid venkovních
prostor areálu, obsluhu topného systému, dohled na chodbě v době od 6:30 do 7:45, odemykání a uzamykání budovy základní školy.
Tato práce je vhodná spíše pro zručného muže.
• Vykonávání úklidových prací (0,5 úvazku) –
úklid učeben a sociálního zařízení v přízemí
základní školy. Tato práce je vhodná spíše
pro ženu, ale není vyloučeno, že úklid zvládne
i muž.
• Nástup od 1. srpna 2022. Případní zájemci se
mohou hlásit ředitelce školy na tel.
739 023 726, 376 395 107.

za keramický kroužek Vlasta Vladařová a Jana Krýzlová

Kroužek ručních prací s mikrofrézkami
Tento kroužek pracuje již třetím rokem a jeho kapacita 14 žáků je vždy naplněna. Chválím žáky
za jejich snahu, trpělivost, ale i vytrvalost, protože
dnešním dětem jejich nadšení nevydrží nikdy moc
dlouho. Velice kladně hodnotím i mimořádnou
zručnost a snahu u většiny dětí, protože za dobu
trvání kroužku se již při práci s mikrofrézkami
mnohému naučily a výsledky jejich snahy určitě
překvapily a potěšily mnohé z jejich blízkých. Doufám, že epidemiologická situace na jaře roku 2023
nám již nebude bránit v tom, aby si svoji zručnost
a práci s mikrofrézkami mohli vyzkoušet i rodiče
při broušení velikonočních kraslic.
Mgr. Vlastimil Časta

Zápis do 1. ročníku a mateřské školy
4. dubna probíhal zápis do 1. ročníku základní školy. K zápisu přišlo celkem 18 dětí, z nichž 17 nastoupí v září do 1. ročníku. Jednomu dítěti byl po- Kultura
volen odklad povinné školní docházky. Od počtu
přijatých dětí do 1. ročníku se odvíjí i možný počet Divadelní spolek
přijatých dětí do mateřské školy, kam probíhal zápis
pro školní rok 2022/2023 od 4. května.
K předškolnímu vzdělávání se přihlásilo 18 dětí,
z nichž 12 bylo přijato k předškolnímu vzdělávání,
6 žádostí bylo zamítnuto. Tyto děti však budou přijímány postupně v průběhu školního roku, kdy přijaté dvouleté děti dosáhnou tří let.
Poděkování
Můj velký dík patří všem pedagogům základní
i mateřské školy, všem provozním zaměstnancům
a těm, kteří nám pomáhají při zastupování našich
pracovníků v době jejich nepřítomnosti. Ti všichni
svojí prací s dětmi a pro děti přispívají k vytváření
příjemné atmosféry ve škole, svým odpovědným
a svědomitým přístupem přispívají k plynulému
chodu školy, vytvářejí dětem příznivé podmínky
a zajišťují kvalitní vzdělávání. Velké poděkování
patří i těm, kteří se ve svém volném čase věnují
práci s dětmi v zájmových kroužcích – panu učiteli
Mašátovi (dívčí florbal), paní učitelce Soběhartové
(volejbal), panu učiteli Častovi (ruční práce s mikronářadím) a paní asistentce Vladařové a Krýzlové
(kroužek keramiky). Všem zaměstnancům přeji
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V půlce ledna proběhla Výroční valná hromada.
Shrnuli jsme činnost jak za rok 2021, tak i za rok
2020, neboť v loňském roce kvůli špatné epidemiologické situaci nebylo možné VVH uspořádat.
V měsíci dubnu přišly na řadu dovoz a následné
stavění máje. Navzdory pandemii Covidu-19
jsme tuto letitou tradici neporušili a přes veškerá
nařízení MÁJ každý rok postavili. Ani letos tomu
nebylo jinak. 30. dubna v brzkých odpoledních
hodinách se sešli naši členové k přípravě máje
a vatry, protože jsme s Venkovskou komunitní
školou Měčínsko spolupracovali na akci
„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“.

Odpolední vystoupení se členy zdejšího divadelního
spolku v dobových kostýmech, které moderovala
Tereza Kostková, se povedlo. Ačkoli šlo především
o improvizaci, hercům se povedlo diváky rozesmát.
Setkání několika generací, které se ve skutečnosti
minuly v prostoru a čase, tedy obyvatel Měčína
v roce 1822 a současných dětí, bylo úsměvné a kostýmy, které ušila Monika Stratilová z Měčína, většině vyrazily dech.
Petra Braunová

SDH Měčín
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás stručně seznámili s naší činností v roce 2022.
Jednotka SDH Měčín vyjížděla k těmto mimo
řádným událostem:
17. 2. 2022 – dva padlé stromy mezi Petrovicemi
a Čepincem
17. 2. 2022 – padlý strom mezi Nedaničkami Malí čarodějové a čarodějky se se svými rodiči
shromáždili před školou a průvodem přinesli
a Třebýcinou
vyrobenou čarodějnici k upálení do hasičské
18. 2. 2022 – padlé stromy Osobovy
zbojnice. Zde na děti čekal úkol zdobení máje
18. 2. 2022 – prasklý strom nakloněný nad silnici mašličkami, který jsme společnými silami dotáhv Měčíně u rybníka, odstranění s pomocí výškové li do zdárného konce. Poté všichni celí netrpěliví
čekali, zda vše dobře dopadne a hasiči za pomoci
techniky HZS Plzeňského kraje
techniky máj vztyčí. Děti, které se této akce zú21. 2. 2022 – nakloněný strom nad dům v Radčastnily, dostaly občerstvení (buřty a točená likovicích
monáda) zdarma. Když se začínalo stmívat, za3. 6. 2022 – požár rodinného domu a hospodářské pálila se vatra a za dozoru našich členů se čarobudovy v Žinkovech.
dějnice upálila.
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zábavu s užitečným. Co takhle udělat dobrý skutek? Co pomoci někomu, kdo to opravdu potřebuje? Zatím jsme pomáhali formou příspěvků
z naší klubové kasičky, nebo formou akcí
pro uzavřenou společnost. Tentokrát jsme se rozhodli uspořádat veřejnou taneční zábavu a veškerý zisk věnovat Elišce. Jak jsme slíbili, tak jsme
udělali.

Dne 7. 5. 2022 jsme po 2leté pauze mohli pořádat
Májovou zábavu v KSC v Měčíně, na které k tanci
a poslechu hrála kapela ORION. Tato celodenní
akce začala již v dopoledních hodinách přípravou
a výzdobou sálu. Po obědě na členy sboru a kapelu
čekal průvod Měčínem, při kterém zveme občany Zisk z naší první veřejné akce jsme předali Elišce
na večerní zábavu.
a její mamince. Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří přišli 21. 5. 2022 na taneční zábavu pro
Elišku a podpořili tím dobrou věc. Díky Vám
jsme mohli Elišce darovat neuvěřitelných
46.281,- Kč!!! Po předání nás zpráva od Eliščiny
maminky dostala do kolen: "Tak jsme doma, obě
děti spí a já si tady tak přemýšlím nad dnešním
dnem. Koukám na tu sklenici plnou peněz a pořád nemůžu uvěřit tomu, že je tam tolik. Opravdu
MOC DĚKUJEME

Dle našeho názoru se obě námi pořádané akce vydařily, neboť se jich zúčastnilo mnoho lidí.
Za SDH Měčín PH

Ostatní
Zpráva z MC klubu
Jsme parta kamarádů z Měčína a okolí, kteří už od
dětství táhnou za jeden provaz. Nejprve byl MC
klub jen partou mladých kluků, kteří spolu zažívali
různá dobrodružství. Jak plynul čas,
přibírali jsme nové členy a pořádali další a další
společné akce a zájezdy – stále však jen za účelem
bavit se. V roce 2018 vznikl náš MC znak a hned
v roce 2019 nás napadlo, že bychom mohli spojit

Jste skvělá parta chlapů a dnešní odpoledne
a podvečer s vámi bylo super
"
My jsme rádi, že jsme mohli pomoci.
Ještě
jednou děkujeme za účast na povedené akci. Vě7

říme, že se brzy znovu setkáme a znovu se nám
i díky Vám povede pomoci někomu, kdo to v těchto
dnech potřebuje.
MC klub za poslední 3 roky dokázal přispět
na dobročinné účely už přes 98 000 Kč. Více informací o předchozích i budoucích akcích najdete
na Instagramu mc_nadacnifond

Pisatelé jednotlivých článků odpovídají
za jejich obsah a údaje v nich uvedené.
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Váš MC klub
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