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Vážení a milí spoluobčané,
konec roku 2018 se pomalu, ale jistě blíží a já
jsem velmi rád, že Vás mohu prostřednictvím
těchto řádek opět pozdravit. V letošních
komunálních volbách jste o tom svými hlasy
rozhodli Vy a já bych Vám chtěl, nejen za sebe
co nejsrdečněji poděkovat za podporu, které se
nám od Vás dostalo.
Je konec roku, a proto v současné době
připravujeme Návrh rozpočtu na rok 2019.
Prioritou v příštím roce bude akce „Zřízení a
modernizace odborných učeben v ZŠ Měčín.“
Celkové způsobilé výdaje na tuto akci jsou
9.124.418,– Kč, dotace ze SR 8.211.976,20 Kč a
vlastní zdroje města 912.441,80 Kč. Druhou
velkou akcí bude rekonstrukce vodovodního řadu
v Nedaničkách. Na pozemcích, které jsou
v majetku obce proinvestujeme 1.500.000,– Kč.
Bude vyměněn hlavní řad a přípojky. Jako již
tradičně nemalé finanční prostředky věnujeme
na opravu komunikací. Nový asfaltový koberec
dostane komunikace za klubovnou SDH
v Nedanicích, parkoviště před prodejnou COOP
v Měčíně a opravena bude také komunikace
z Radkovic do Osobov. Nezapomeneme se
věnovat údržbě zeleně a práci v obecních lesích.
Naší pozornosti se dostane jistě i kulturní
komisi, která bude pracovat v novém složení.
Budeme pokračovat v podpoře spolků a spolkové
činnosti. Budeme se podílet na vypracování
projektové dokumentace na rekonstrukci mostu
v Petrovicích, nového vjezdu do Měčína,
hořejšího náměstí v Měčíně a rozmístění nových
stavebních parcel za hasičárnou v Měčíně.
Vážení přátelé, jak vidíte i v roce 2019 je před
námi velké množství práce. Pevně věřím, že i
s Vaší pomocí se nám podaří vše zvládnout. Přeji
Vám všem šťastné a veselé Vánoce, bohatého
Ježíška, hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody
v novém roce 2019.
Váš starosta Stanislav Skala

Kontrola Měčínských novin – ve výši 400,- Kč
hrubého/ výtisk
Usnesení z ustavujícího zasedání
V případě
personální
změny
v obsazení
zastupitelstva Města Měčín,
jednotlivých
funkcí,
tj.
v
případě
nového
zvolení
konaného dne 31. října 2018
Zastupitelstvo Města Měčín v souhlasu s § 84 do funkce starosty, místostarosty, předsedy
odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že výboru, předsedy komise, člena výboru, člena
pro výkon funkce starosty města bude člen komise, bude odměna náležet ode dne zvolení
do této funkce.
zastupitelstva uvolněn.
Zastupitelstvo schvaluje veřejnou volbu starosty,
Kulturní komise
místostarosty a členů rady.
Zastupitelstvo Města Měčín volí starostou města Rada Města Měčín zřizuje kulturní komisi Města
pana Stanislava Skalu, trvale bytem Měčín, Školní Měčín ve složení: Ing. Bezděková Barbora –
předsedkyně a členové: Ing. Vlasáková Zuzana,
čp. 191.
Zastupitelstvo Města Měčín volí místostarostu Fialová Vladimíra, Česáková Iveta a Benda
města pana Vladimíra Fialu, trvale bytem Měčín, Josef.
část Bíluky čp. 33.
Zastupitelstvo města volí členy rady p. Mgr. Oznámení
Rábovou Janu, p. Ing. Kůse Davida a p. Ing. Městský úřad Měčín bude od 27. do 31.12 2018
uzavřen. Uzavřena bude i Knihovna Měčín.
Bezděka Josefa.
Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor a
Dům s pečovatelskou službou Měčín –
kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Zastupitelstvo volí předsedu finančního výboru paní pronájem bytu
Mgr. Čejkovou Václavu, bytem Měčín, Školní Město Měčín nabízí k pronájmu byt v přízemí
v Domě s pečovatelskou službou v Měčíně,
čp. 192.
Zastupitelstvo Města Měčín volí p. Šlajcha možno pronajmout ihned. Písemné žádosti
Radovana a p. Ing. Tumpacha Davida členy zašlete na Město Měčín, Farní 43, 340 12 Měčín,
popř. e-mailem: mesto.mecin@iol.cz.
finančního výboru.
Zastupitelstvo volí předsedu kontrolního výboru
pana Ing. Vladaře Tomáše, bytem Měčín, Dvorská Sdělení pro občany Radkovic
Byly přesunuty kontejnery na separovaný odpad
137.
Zastupitelstvo Města Měčín volí p. Korčíka (plasty, papír, sklo) ke klubovně SDH
Václava a p. Duchka Petra členy kontrolního Radkovice.
výboru.
MěÚ Měčín
Zastupitelstvo Města Měčín v souladu s § 72odst 2
Základní
škola
a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměny
za
výkon
jednotlivých
funkcí O začátku letošního školního roku jsme vás
neuvolněných členů zastupitelstva ode dne 1. 11. informovali již v zářijovém čísle Měčínských
novin. A než jsme se stihli rozkoukat, jsou tady
2018 takto:
Vánoce a s nimi i konec roku. Ale i za tak
Místostarosta – ve výši 10.000,– Kč
krátkou dobu se toho u nás ve škole hodně událo.
hrubého/měsíc
Členové rady, kteří nebudou členy výboru ani Od října na naší škole opět pilně pracují žáci
komise – ve výši 1.800,– Kč hrubého/měsíc
v kreativním kroužku ŠIKULOVÉ pod vedením
Zastupitelé, kteří vykonávají funkci předsedy paní učitelky Šustáčkové. Pracují s různými
výboru – ve výši 1.500,– Kč hrubého/měsíc
materiály a zkouší i různé techniky. V pondělí,
Zastupitelé, kteří jsou zároveň členy výboru ve středu a v sobotu pokračuje i dívčí florbal
nebo komise – ve výši 800,– Kč hrubého/měsíc
pod vedením pana učitele Mašáta, který působí
Zastupitelé, kteří nejsou ani ve výboru ani na Základní škole v Přešticích, ale práci s našimi
v komisi – ve výši 500,– Kč hrubého/měsíc
florbalistkami se stále věnuje. V pondělí
Předsedové komisí, kteří nejsou zastupiteli – odpoledne si florbal užívají chlapci z 1. stupně
ve výši 1.000.– Kč hrubého/měsíc
pod vedením pana Časty, učitele ze ZŠ Klatovy,
Členové komise, kteří nejsou zastupiteli – ve výši Plánická ul. Ve středu odpoledne k nám přijíždí
750,– Kč hrubého/měsíc (výplata 2.250,– Kč trenér pan Svojanovský, který se ve dvou blocích
hrubého/čtvrtletí)
věnuje mladším i starším žákům v basketbalu.

Městský úřad

Od poloviny září jsme se ve škole začali
připravovat na oslavy 100. výročí vzniku
Československa.
Paní
učitelka
Rábová
ve spolupráci s paní učitelkou Cintulovou připravily
projektový den, během něhož každá třída přiblížila
svým spolužákům nějaké zajímavé téma týkající se
první republiky. Toto téma zpracovávali žáci
společně se svými třídními učiteli a mnozí se
opravdu vyřádili. Měli jsme tak možnost poznat, jak
se v té době naši předci oblékali, jaké písně zpívali,
co pro ně znamenal pohyb nebo co dobrého se
objevovalo na jejich stole – a i my jsme měli
možnost ochutnat. Připomněli jsme si významné
osobnosti naší vědy, kultury, společenského života
a dozvěděli jsme se řadu zajímavých informací
o této době. A protože by byla škoda se o zajímavá
vystoupení nepodělit s ostatními, uvidíte v kratší
verzi náš projektový den i Vy, kteří se přijdete
podívat na předvánoční besídku našich žáků do
Kulturního společenského centra ve čtvrtek
20. prosince od 16 hodin. Tímto bych chtěla všem
svým kolegům poděkovat za úsilí, které věnovali
přípravě tohoto programu.
Jakmile jsme 18. října vkročili do dveří školy,
vrátili jsme se na naší pomyslné časové ose až do
roku 1918. Všude, kam jste se podívali, chodily
elegantně oblečené dámy jako z obrázku. Na dalším
kroku jste potkali gentlemana v parádním obleku,
vestě či košili. Ze školní kuchyňky se linula vůně
čerstvě upečených křehkovic, placek typických
pro tu dobu. Všichni jsme se sešli v třídě devátého
ročníku, abychom si připomněli a jaksepatří oslavili
krásné výročí. Jakmile se třída zaplnila všemi
možnými manekýny, kuchaři a kuchařkami, dokonce
i slavnými osobnostmi, mohlo se začít. Šikovné
kuchařky a zruční kuchaři nás seznámili s nádobím
a jídlem. Dokonce si pro nás připravili i
ochutnávku již zmiňovaných křehkých placek. Dále
jsme nahlíželi pod ruce slavným výrobcům při
zrodu pro tuhle dobu nadčasových nápadů.
Sledovali jsme, jak Tomáš Baťa navrhuje boty nebo
jak bratři Čapkové píší své známé příběhy a
pohádky. Korunu tomu dal se svými nápady Jára
Cimrman. V rámci vzpomínání jsme si zazpívali
písně Škoda lásky a Ach synku, synku, Masarykovu
oblíbenou. Sokolové nám potom předcvičili
choreografii na slet, hádali jsme názvy dobových
filmů.
Na naše dopolední veselí navázal pan Libor Marek
se svým - jak už je zvykem - moc pěkným povídáním.
Přinesl nám řadu hezkých věcí na ukázku. Dokonce
tři naše spolužáky změnil v dobové občany. Ondra
Mašek si vyzkoušel oblek Československého

legionáře. Marku Šimkovi nasadil pan Marek na
hlavu nádherný cylindr a propůjčil mu
fotoaparát, se kterým se za první republiky
pořizovaly fotografie. Lucku Sigmundovou pak
proměnil v domácí hospodyni s žehličkou v ruce.
Celý den jsme si moc náramně užili. Ačkoli se
může zdát téma „První republika“ velice nudné,
věřte, že jsme se mnohokrát zasmáli. Všichni žáci
se svými učiteli odvedli veliký kus práce a
zaslouženě vždy sklidili potlesk od ostatních
spolužáků. Poděkování patří panu Markovi, který
si na nás opět našel čas, a v neposlední řadě si
velké díky zaslouží paní učitelky, které nám
pomáhaly s naším zadáním, a díky, že je u toho
netrefil šlak. Ještě jednou moc děkujeme.
Kristýna Sládková, 9. ročník

Na konci října se k oslavám vzniku
Československa připojil i náš pěvecký sbor
pod vedením paní učitelky Chloupkové, který
vystoupil společně se souborem paní učitelky
Marie Tumpachové na krásném podzimním
koncertě. To ale nebylo jediné vystoupení našeho
sboru. Již tradičně jste jej mohli slyšet na
rozsvěcování vánočního stromu v Měčíně a
v kapli sv. Vojtěcha v Petrovicích. Poděkovat
bych chtěla nejen paní učitelce Chloupkové, ale
také Ondrovi Jarešovi a Filipu Přibáňovi,
bez jejichž pomoci s ozvučením by vystoupení
sboru pro nás rozhodně nebylo takovým
zážitkem. A vy, kteří rádi náš sbor posloucháte,
přijďte na vánoční besídku, kde sbor také
vystoupí.
Dne 7. 11. 2018 se v Klatovech v kulturním domě
uskutečnila Akademie řemesel, kde se
prezentovala celá řada středních škol nejen
z Plzeňského kraje, ale třeba i z Blatné, Třeboně.
Na toto místo jsem se vydala se svými spolužáky
z osmé třídy a ještě spolu s deváťáky a
samozřejmě i s našimi třídními učitelkami. Každý
si vyzkoušel něco zajímavého. Například já a
moje kamarádka Lucka jsme si zkusili na modelu
resuscitovat dospělého člověka a potom i
miminko. Každého z nás zaujala jiná škola.
Odnesli jsme si zajímavé informace, které my
osmáci budeme v budoucnu určitě potřebovat, a
deváťákům, kteří mají důležité rozhodování už
těsně před sebou, se tyto informace budou snad
ještě také hodit. Myslím si, že se návštěva
Akademie řemesel všem líbila, a věřím, že tato
akce všem ve výběru budoucího studia pomohla.
Táňa Ambrožová. 8. ročník

Listopad je již několikátým rokem ve znamení
florbalových turnajů. 14. listopadu nás v okresním
kole v kategorii dívek 6. a 7. ročníků reprezentovaly
Adéla Netrvalová, Nela Kubíková, Natálie
Šindelářová, Viktoria Alechko, Adéla Bendová,
Tereza Duchková, Adéla Šosová, Lucie Šustáčková,
Štěpánka Zástěrová, Anna Skalová a Vendula
Svobodová.

Andrea Žižková, Šárka Šindelářová, Simona
Petrželková, Karolína Wiedemann, Tereza
Zábranová, Eliška Krýzlová, Johana Regnerová,
Kateřina Velkoborská a Adéla Skalová. I těmto
děvčatům se podařilo v okresním kole
mezi 11 družstvy zvítězit a 30. listopadu se
vydala do Plzně hájit barvy klatovského okresu.
Tady už se v silné konkurenci děvčatům tolik
nedařilo a musela se spokojit s nepopulárním
čtvrtým místem.
16. listopadu se okresního kola florbalového
ČEPS Cupu zúčastnila děvčata z 1. stupně.
Reprezentovaly nás Ella Hnojská, Barbora
Birošová, Denisa Pittrová, Elena Šlaisová,
Evelína Dudová, Eliška Šindelářová, Natálie
Janotová, Natálie Rážová, Jana Šteflíková a
Marcela Rašplová. I těmto děvčatům se mezi
4 družstvy podařilo zvítězit a v lednu budou
reprezentovat klatovský okres v krajském kole
v Plzni. I jim budeme držet palce.

Děvčata celým kolem prošla bez zaváhání a
v okrese Klatovy mezi 12 týmy zvítězila.
6. prosince tato děvčata reprezentovala celý
klatovský okres v krajském kole v Rokycanech, kde
rovněž zvítězila a postoupila tak do kvalifikace
na republikové finále, které se pro Jihočeský,
Plzeňský a Středočeský kraj uskuteční 24. ledna
v Plzni. Děvčatům budeme držet palce.

20. listopadu se konalo okrskové kolo v kategorii
nejstarších chlapců, kde nás reprezentovali
Michal Brant, Jan Hajšman, Adam Krotký,
Ondřej Mašek, Arnošt Reich, Jan Muknšnábl,
Marek Šimek, Jaroslav Petrželka, Matěj Netrval
a František Šlais. Chlapci se mezi 5 týmy umístili
na 3. místě.
23. listopadu se konalo okresní kolo florbalového
ČEPS Cupu v kategorii chlapců 1. stupně. Naši
školu reprezentovali Tadeáš Baštář, Tomáš
Duchek, Patrik Novák, Martin Větrovec, Matěj
Biroš, Jakub Hřebec, Jakub Krotký, Dominik
Novák a Petr Petrželka. Mezi 13 týmy naši kluci
obsadili 9. místo.
11. prosince se florbalové družstvo 1. stupně
ve složení Jakub Krotký, Jakub Hřebec, Petr
Petrželka, Natálie Janotová, Dominik Novák,
Martin
Větrovec,
Matěj
Biroš,
Eliška
Šindelářová, Tadeáš Baštář a Patrik Novák
zúčastnilo florbalového turnaje v Klatovech, kde
se utkalo ve dvou skupinách celkem 13 družstev.
Naši florbalisté postoupili ze skupiny na 3. místě
a utkali se se Základní školou Klatovy, Plánická
ul. o 5. - 6. místo, na ně ale nestačili. Přesto je
6. místo velice pěkné umístění, protože
před námi skončily samé velké školy. A tak jim i
toto umístění bylo odměnou za úsilí, které do
všech zápasů vkládali.

I když jsme nezvítězili ve všech kategoriích, je
15. listopadu nás ve stejné soutěži, ale v kategorii více než potěšující, že tak malá škola jako je ta
8. a 9. ročníků reprezentovaly Kristýna Sládková, naše dosahuje tak pěkných výsledků. To vše je

výsledkem poctivého přístupu všech mladých
florbalistů a florbalistek, nadšení jejich trenérů a
učitelů a v neposlední řadě i rodičů. Panu učiteli
Mašátovi, který se věnuje trénování našich děvčat,
panu učiteli Častovi, který se věnuje mladším
chlapcům, paní učitelce Toušové a Zámečníkové,
které
zajišťují
účast
našich
sportovců
na jednotlivých akcích, bych chtěla moc poděkovat
za jejich přístup a přípravu žáků. Jim i všem
sportovcům patří naše gratulace k dosaženým
výsledkům.

V mateřské škole jsme si od září užili spoustu
kamarádů, her a akcí. Společně jsme tvořili s
rodiči, pobavili se na divadelním představení
v MŠ, radovali se a trochu i báli na Mikulášské
nadílce. S čerticí Marbulínou jsme prožili spolu
s 1. a 2. třídou zábavné dopoledne plné her a
soutěží. Nyní nás čeká vánoční besídka a věřím,
že přijde do školky i Ježíšek... Krásné Vánoce i
Vám…

Ještě jednou bych také chtěla poděkovat zřizovateli
a všem, kteří darovali škole finanční prostředky
na zajištění účasti našeho dívčího florbalového
týmu v dubnu v Ostravě. Finanční prostředky, které
zbyly po uhrazení nákladů na účast v tomto turnaji,
byly využity na nákup sportovního vybavení a
hradíme z nich v současnosti i dopravu našich žáků
na krajská kola florbalových turnajů. Ti se tak
nemusejí trmácet se sportovní výbavou na zádech a
mnohdy v nepříznivém počasí linkovými autobusy
a poté městskou hromadnou dopravou, aby se včas
dostali na místo, ale můžeme zajistit autobus, který
je na místo a zpět doveze, a oni tak mohou všechny
své síly vydat v samotných zápasech.

Připravujeme
V následujícím čtvrtletí připravuje Město Měčín
a ZŠ Měčín následující akce:

Na závěr bych chtěla všem svým spolupracovníkům
základní školy, mateřské školy, školní jídelny i
školní družiny poděkovat za celoroční práci a
popřát jim klidné prožití vánočních svátků,
do nového roku pevné zdraví, pohodu a štěstí
v osobním i pracovním životě. Totéž přeji i vám
všem, občanům Měčínska, a zejména těm, kteří
během celého roku různým způsobem škole
pomáháte, ať už to je svým přístupem ke škole,
formou věcných darů a rozmanitými pracemi, které
vykonáváte pro školu zdarma, což nám umožní
využít ušetřené finanční prostředky na nákup
pomůcek pro výuku.
ředitelka školy

Mateřská škola

MŠ

Kultura

1. 1. 2019 – Novoroční výšlap na Pahorky;
sraz ve 13.00 na nádvoří Na Radnici
6. 1. 2019 – Tříkrálový koncert od 15.00 h
v kostele sv. Mikuláše
17. 2. 2019 – Dětský maškarní karneval
od 14.00 h v sále KSC Měčín
Nadále bychom chtěli pokračovat v tradici
cestovatelských
besed,
prodejních
burz,
tvořivých kurzů a na duben připravujeme
velikonoční jarmark. Srdečně všechny zveme a
těšíme se na vaši účast.
Městská knihovna
Milí čtenáři, je tady opět konec roku a s ním tak
tradiční bilancování. Jsem ráda, že knihovna,
stejně tak jako škola, je místo pro společné
setkávání. Musím podotknout, že letos stoupl
počet návštěvníků a čtenářů vůbec, a to i díky
škole a školní družině. Minimálně jednou
do měsíce navštíví knihovnu odpolední školní
družina. Společně čteme již druhou knihu. Děti
základní školy zde občas tráví hodinu literatury,
přičemž své vědomosti si obohatí i paní učitelky.
Je tomu i proto, že mezi čtenáři se objevili lidé
ze vzdálenějších obcí, neboť v bližší knihovně
jsou dlouhé čekací lhůty na čtené bestsellery.
Díky zřizovateli městu Měčín a dotačnímu
programu můžeme nakoupit více kvalitních a
žádaných
knih.
A
proto,
nenajdete-li
pod vánočním stromečkem knihu, o které se tolik
mluví, přijďte si ji vypůjčit. Rádi vás uvítáme.
Děkuji také všem, kteří navštívili, navštěvují a
budou navštěvovat výstavy ve vestibulu
knihovny. K výročí založení republiky proběhla
díky panu Romanu Tykalovi výstava starých
fotografií Měčína, na kterou se nemálo z vás
přišlo podívat. Nyní probíhá výstava nazvaná
České Vánoce, která potrvá do konce ledna.

Tímto všechny srdečně zveme. V příštím roce
bychom chtěli pokračovat v dalších tematických
výstavách.
Zastavte se, odložte mobily, tablety a jiná
elektronická zařízení této doby. Svátky nejsou
o shonu a uklízení. Ba naopak, najděte si čas
na svou rodinu a přátele. Přečtěte si nějakou hezkou
knihu. Přeji všem krásné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, mnoho štěstí do nového roku a věřím,
že i knihovna a její obsah přispěje v roce 2019 k
dobré náladě a pohodě všech jejích návštěvníků.
Vaše knihovnice

Venkovská komunitní škola Měčínsko
Venkovská komunitní škola Měčínsko děkuje všem
občanům města za projevenou přízeň v roce 2018.
Ať už je to Vaše účast na pravidelně se konajících
akcích, jako je například jarní či podzimní burza,
putování s Batolátky, rozloučení s prázdninami,
lampionový průvod a další, nebo finanční a
organizační zajištění ze strany města a ostatních
spolků. Děkujeme!
Rozhodně ani v roce 2019 nehodláme zahálet a
budeme se snažit Vám všem co nejvíce zpříjemnit
Vaše volné chvíle. Maminky s dětmi, přijďte
za námi i v příštím roce do knihovny, kde se každou
středu od 9. hodin ráno konají Hrátky s batolátky.
Tady s dětmi říkankujeme, zpíváme s Bárou
Bezděkovou u kytary a vyrábíme spoustu
zajímavostí.
Na závěr přejeme Vám všem krásné a veselé
vánoční svátky v kruhu rodinném, pohodu při
pečení cukroví a klasickém předvánočním shonu a
do nového roku jen to nejlepší, pevné zdraví a
mějme se rádi!

požadavků na dotace (ani z ministerstev,
dokonce ani z EU) nám vodu v krajině zadrží
na místech, kde o nějakých škodách ze záplav
nelze ani vzdáleně spekulovat.
Co škola, nemohla by si kupříkladu vzít
nebohého vetřelce pod patronát a pomoci mu
přežít zimu (dle pranostik prý bude tuhá)? Nebo
rovnou obec, co si vzít zvířátko coby maskota?
Co vybudovat naučnou stezku s panelem, co že
vlastně za zvíře tu máme? Možností je spousta a
jde jen o to, je nějak prosadit a koordinovat.
A jestli náhodou někdo neví, o čem že je
v článku řeč? Castor fiber, zvíře už dvakráte
v Čechách vyhubené (1750 a znovu 1886).
Přimlouvám se za to, aby se tak potřetí už
nestalo. Na zdraví a pro přežití Bobra
evropského článek napsal (a pro jistotu o jeho
výskytu dal vědět i Agentuře pro ochranu přírody
i oboru ŽP Plzeňského kraje)

Měčínský vetřelec – Dovětek
Dříve než stihl vyjít předchozí článek, již se
našel nějaký „chytrák“, který si vzal za své
s „vetřelcem“ zatočit. A tak nastartoval nějakou
těžší techniku (asi traktor) a nacouval do jedné
z hrází, které si nešťastný bobr vystavěl. Co na
tom, že při tomto zásahu způsobil daleko větší
škodu, než kdy stihl udělat náš známý hlodavec,
protože naprosto utrhl kus břehu a tak má eroze
volnou ruku v ničení koryta. A napadlo
dotyčného vůbec, že svévolně ničí cizí majetek?
Protože potok a jeho koryto je majetkem státu
(snadno
ověřitelná
skutečnost
prostým
nahlédnutím do katastrální mapy). Takže já za
sebe bobrovi popřeji zdar v rychlé opravě hráze,
členové VKŠ a chytrákovi?, asi to, aby se k němu nechovala
příroda tak mile, jako on k ní.

Měčínský vetřelec
Tak se nám v Měčíně objevil vetřelec. A dovolil si
něco, co my, lidé, považujeme za naprostou
troufalost. Totiž dělat věci, které mu dala za úkol
„matka“ příroda. Ta drzost okusovat stromy, o které
se nikdo nestará, a stavět hráze na potůčku, který
my maximálně oblažujeme vypouštěním našich
splašků (dnes už naštěstí alespoň přečištěných). A
tak je potřeba mu znepříjemnit život, co jen to je
možné (pokud si někdo dokonce nepomyslí, že
„dobrý vetřelec = mrtvý vetřelec“).
A co takhle se k věci postavit tak nějak nelidsky,
necivilizovaně (= ekologicky)? Nechat zvíře konat,
co jest jeho přirozenost? Vždyť ministerstvo
zemědělství pořádá semináře o zadržování vody
v krajině, jak pomoci vysušené krajině apod. A hle
z tohoto pohledu máme někoho, kdo zdarma a bez

Jiří Jiránek, Černovec

Spolky
Mikulášská nadílka v Radkovicích
V sobotu, 10. prosince se v radkovické hasičské
klubovně uskutečnila mikulášská nadílka, které
se zúčastnilo z Radkovic a okolí 11 dětí včetně
těch nejmenších. Při jedné straně klubovny byla
dětská dílnička, kde si děti mohly vyzdobit
svíčku z vosku, svícen z jablíčka anebo vyrobit
vánoční řetěz. Když byly děti v největší
rozpracovanosti, do místnosti vstoupili Mikuláš
s andělem a čertem. Děti přerušily práci a šly
k Mikulášovi předvést připravenou básničku.
Každé dítě dostalo od Mikuláše za odměnu
balíček. Celé odpoledne bylo velice příjemné a
věřím, že se líbilo dětem i jejich rodičům.

Za pomoc s uspořádáním a organizací nadílky bych hráči i realizační tým udělají vše pro zachování
chtěl velice poděkovat paní Kůsové, paní Maškové této soutěže i pro příští ročník.
s rodinou a paní Kovářové s rodinou. Chtěl bych
také poděkovat členům SDH Radkovice, kteří
převzali záštitu nad celou akcí.
Na závěr bych Vám chtěl za všechny členy SDH
Radkovice popřát příjemné svátky a šťastný nový
rok.
David Kůs, starosta SDH Radkovice

Okénko zahrádkáře
V našem malém Okénku zahrádkáře chceme
poděkovat za Vaši účast na akcích pořádaných ZO
Měčín.
V roce 2018 jsme se s Vámi potkávali na našich
přednáškách, a to v měsíci březnu s lektorem
Ing. Papežem. Zahrádkáři se zúčastnili i různých
akcí.
Důležitým setkáním byla oslava 100. výročí
založení republiky dne 27. října 2018, kdy byla
slavnostně zasazena lípa s pamětní deskou.
Někteří z Vás se podívali i na různé výstavy,
možná jste byli na tradiční výstavě Zahrada
Pošumaví v Klatovech, která se konala v říjnu
v prostorách Střední školy zemědělské a
potravinářské.
Doufáme, že i v nadcházejícím roce se s Vámi
budeme nadále potkávat na našich přednáškách a
akcích, které pro Vás budeme pořádat v naší ZO
ČZS Měčín.
Dovolte, abychom Vám popřáli šťastné a veselé
Vánoce, příjemné prožití nejkrásnějších svátků
v roce a v nadcházejícím roce 2019 hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a úspěchů v osobním i
pracovním životě.

Mladší žáci zakončili podzimní část pod vedením
Dušana Němce a Ondry Jareše na 7. místě
okresního přeboru. Lepšímu umístění zabránila
nevyrovnanost výkonů, ale umístění není v této
věkové kategorii to rozhodující.
Blíží se konec roku, a tak bychom chtěli na
tomto místě poděkovat fanouškům za přízeň,
rodičům za pomoc při dopravě hráčů a popřát jim
i široké veřejnosti klidné a spokojené Vánoce a
hodně zdraví a štěstí v novém roce. Rovněž
bychom Vás chtěli všechny pozvat na výroční
valnou hromadu, která se koná 2. 2. od 18.00 hod
v KSC Měčín.

Český zahrádkářský svaz ZO Měčín (výbor)

Sport
TJ Sokol Měčín
Podzimní část sezony máme za sebou a pohled
na tabulku 1. B třídy není nijak radostný. Tým je
na předposledním místě se ziskem deseti bodů,
které se mu podařilo získat v posledních kolech se
soupeři ze spodních pater tabulky. Mužstvo se
potýká s nedostatkem hráčů, které je způsobeno
dlouhodobými zraněními a pracovními povinnostmi
některých hráčů.
Úkolem přes zimní přestávku je doplnit alespoň
minimálně kádr a absolvovat přípravu s co
největším počtem hráčů.
Záchrana v 1. B třídě není nereálná. Několik týmů
je před námi s minimálním náskokem a doufáme, že
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