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Vážení spoluobčané,
konec roku 2014 se pomalu a jistě blíží a já
jsem velmi rád, že Vás mohu prostřednictvím
těchto novin opět pozdravit. O tom jste v
letošních komunálních volbách svými hlasy
rozhodli Vy a já bych Vám chtěl, nejen za
sebe, co nejsrdečněji poděkovat za podporu,
které se nám od Vás dostalo. Chtěl bych Vás
ujistit, že i když je díky odvedené práci laťka
nastavena hodně vysoko, v nastoleném
trendu hodláme pokračovat.
V současné době připravujeme návrh
rozpočtu na rok 2015. Prioritami bude
dokončení venkovní části KSC a zahájení
prací na výstavbě ČOV v Měčíně. V příštím
roce chceme do údržby a investic, týkajících
se obecního majetku, nasměrovat zhruba
4.000.000 Kč. Namátkou KSC Měčín, lávka
Petrovice, has. zbrojnice Bíluky, studna
Radkovice, potok Bíluky atd. Jako již
tradičně nemalá částka půjde také na opravu
komunikací.
Myslím, že i v oblasti kultury se máme na co
těšit, připravované akce nás určitě uspokojí a
obohatí.
Vážení spoluobčané, v roce 2015 nás čeká
opět velké množství práce a já pevně věřím,
že se nám i s Vaší pomocí podaří vše zdárně
zvládnout. Dovolte mi, abych Vám ještě
jednou poděkoval a popřál Vám i Vašim
rodinám šťastné a veselé Vánoce a do nového
roku 2015 hodně zdraví, štěstí, osobní a
rodinné pohody.
Váš starosta
Stanislav Skala

večerníčkový seriál Krysáci. Na besedu se přijeli
podívat žáci ze základní školy Předslav.

Městský úřad
Usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Měčín,
konaného dne 10. listopadu 2014

„V úterý 16. 7. nás navštívil známý režisér,
producent a animátor Cyril Podolský, který
režíroval např. Pata a Mata, Krysáky a další.
Vyprávěl nám o tom, jak je náročné natáčení
s pohádkovými postavami. Popisoval nám, jak se
postavičky vyrábí, fotí a posouvají pinzetou
kousek po kousku, každé chybné posunutí
znamená opakované natáčení dílu. Zjistili jsme,
že na to potřebujete zvýšenou trpělivost. Za celý
den se natočí asi 10 sekund jednoho dílu. Zaujalo
nás také to, že se loutkový seriál pustí do TV
nejdříve až po 4 letech náročného natáčení, a to
ještě nesmí nastat nějaké problémy. Naše
představy o animovaném filmu nám hodně
pozměnil, většina z nás to brala jako práci, kde je
nejdůležitější mít napsaný příběh. Jsme rádi, že
nám ukázal, co tato práce obnáší.“

Ustavující zasedání zastupitelstva města volí
zapisovatele, ověřovatele zápisu a mandátní komisi pro
ověření platnosti voleb ve složení:
zapisovatelka: Hromadová Jiřina
ověřovatelé zápisu: Mgr. Šustáčková Michaela,
Ing. Tumpach David
mandátní komisi pro ověření platnosti voleb: Kubíková
Drahomíra, Suda Vladimír
Ustavující zasedání zastupitelstva města ověřuje
platnost voleb.
Ustavující zasedání zastupitelstva města volí volební a
návrhovou komisi ve složení:
Volební komise: Čejka Martin, Bořík Miroslav
Návrhová komise: Mgr. Čejková Václava, Bezděk Josef,
Šimek Marek
Ustavující zasedání zastupitelstva města volí starostu
města pana Skalu Stanislava, trvale bytem Měčín,
Školní čp. 191.
Ustavující zasedání zastupitelstva města volí
místostarostu města pana Fialu Vladimíra, trvale
bytem Měčín, část Bíluky čp. 33
Ustavující zasedání zastupitelstva města volí členy rady
ve složení:
Ing. Touš Jan, Ing. Kůs David, p. Suda Vladimír.
Ustavující zasedání zastupitelstva volí finanční výbor ve
složení:
Předseda: Mgr. Čejková Václava
Členové výboru: Ing. Tumpach David,
Bc. Pošarová Marie
Ustavující zasedání zastupitelstva volí kontrolní výbor
ve složení:
Předseda: Ing. Bezděk Josef
Členové výboru: Ing. Vladař Tomáš, p. Čejka Martin
Ustavující zasedání zastupitelstva schvaluje návrh
odměn.

Nikol Šosová, Simona Bauerová,
Kateřina Štampachová, 9. ročník

Ve čtvrtek 18. září se v Klatovech konalo okresní
finále v přespolním běhu, na kterém naši školu
reprezentovali žáci od 3. do 9. třídy.
Výraznějšího úspěchu však naši žáci nedosáhli.
V pátek 19. září začal plavecký kurz pro žáky
čtvrtého a pátého ročníku. Pro žáky 5. ročníku se
jedná o kurz zdokonalovací, pro žáky 4. ročníku
o základní. Na tento den se děti velice těšily.
Výcvik má deset lekcí, na posledních pět se k
žákům základní školy připojily i děti z mateřské
školy. Pro některé to byla vůbec první návštěva
plaveckého bazénu v Klatovech.

Ve středu 24. září nás přijeli navštívit hudebníci
z Karlových Varů, kteří k nám jezdí každoročně
Oznámení
se zajímavými hudebními pořady. Letos nám
Městský úřad Měčín bude ve středu 31.12.2014 předvedli svůj program Hudební škatulky, v
uzavřen.
němž žákům představili některé hudební styly –
MěÚ Měčín hip-hop, pop, blues a reggae. Poprvé jsme
Základní škola
v letošním školním roce využili nové kulturně
Školní rok začal před nedávnem a už se blíží společenské centrum a celý pořad měl mnohem
Vánoce a s nimi i konec roku. Ale i za tak krátkou hezčí atmosféru. Na pořad se přijeli podívat také
žáci ze Základní školy Předslav.
dobu se toho u nás ve škole hodně událo.
Ve středu 8. října se v Klatovech konaly závody
v atletickém čtyřboji starších hochů. Naši školu
reprezentovalo družstvo složené ze žáků 8. a 9.
třídy, z 8. třídy to byl Adam Vokáč, Václav
Korčík a Petr Pressl, z 9. třídy Karel Koliha,
Tomáš Zavadil a Jan Šimek. Družstvo obsadilo

V úterý 16. září se ve škole uskutečnila beseda s
režisérem animovaných filmů Cyrilem Podolským,
který žákům přiblížil, jak namáhavé a pracné je
natáčení českých animovaných filmů. Pan režisér se
podílel na natáčení některých animovaných filmů,
které bylo možno vidět v televizi, nejznámější je asi
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celkové 7. místo, nejlepších výsledků dosáhli kluci
v hodu koulí a kriketovým míčkem, které vyhráli.
Ve čtvrtek 16. října se uskutečnilo školní kolo
kategorie Kadet soutěže Přírodovědný Klokan,
která je určena pro žáky 8. a 9. ročníku. Jedná se o
obdobu Matematického Klokana. Soutěžní test
obsahuje 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie,
biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí, otázky
jsou bodovány podle obtížnosti 3 až 5 body, za
špatnou odpověď je odečten jeden bod. Na naší
škole se soutěže zúčastnili všichni žáci 8. a 9.
ročníku, nejlépe si vedli deváťáci Karel Koliha, Jan
Šimek a Richard Vizinger, z 8. ročníku se nejlépe
umístili Václav Korčík a Adam Vokáč.
„Ve čtvrtek 23. října jsme se probudili do deštivého
dne. Čekala nás návštěva Techmanie, ze které jsme
nebyli někteří právě nadšeni. Zvlášť holky, kterým
fyzika nic neříká, aspoň u většiny. Ale i přes špatné
počasí a naši každodenní ranní únavu jsme měli
úsměv na tváři. Vždyť přeci každý den, kdy se
nemusíme učit, je super, ne? Okolo deváté na nás
už před školou čekal autobus. Cesta do Plzně byla
fajn. V autobuse vládla příjemná atmosféra. Když
jsme opět vylezli z autobusu, počasí se už mírně
zlepšilo, přestalo pršet, a my jsme zvědavě obhlíželi
budovu Techmanie. Se vstupenkou na ruce jsme si
odložili své batohy a přítěže do šaten. Vyslechli
jsme si od vyučujících pravidla a vydali se na
prohlídku všech atrakcí. Chodili jsme ve
skupinkách po 3 – 6 lidech a měli jsme asi 2 hodiny
na vyzkoušení všech interaktivních zařízení.
Obdivovali jsme mnoho přístrojů a věcí, které
předtím skoro nikdo z nás v životě neviděl.
Vyzkoušeli jsme si například sílu vln a větru,
působení statické elektřiny, pokusili jsme se
předhonit různá zvířata a spoustu dalších
zajímavostí. Nakonec se všichni i holky a vyučující
pobavili. Po 2 hodinách jsme se sešli na
domluveném místě a přešli jsme do 3D kina.
Dokumentární film o vzniku Země a sluneční
soustavy byl doprovázen slovem průvodkyně. Když
film skončil, odebrali jsme se ven, kde už na nás
čekal autobus. Při zpáteční cestě domů, jsme se
ještě zastavili ve vyprošeném McDonaldu. Nakonec
celý den byl mnohem lepší, než jsme čekali.“

foto: kresba ilustrátora dětských knih Jiřího Bernarda,
kterou vytvořil na besedě se žáky ZŠ Měčín

V pátek 24. října jsme se setkali se spisovatelkou
Petrou Braunovou. Přivedla také pana ilustrátora
Jiřího Bernarda. Paní spisovatelka nám společně
s naším panem učitelem četli z nové knihy o
Kubovi. Pan ilustrátor nám nakreslil pěkné
obrázky do naší třídy. Bylo to úžasné. Chtěla
bych malovat jako on.
Lucinka Šustáčková 2. ročník

S naší třídou jsem byla na besedě se
spisovatelkou Petrou Braunovou a s ilustrátorem
Jiřím Bernardem. Paní spisovatelka nám
vyprávěla o knihách, které napsala. Jednu z nich
známe, protože ji čteme ve škole. Jmenuje se
Kuba nechce číst a je moc hezká. Ještě bych si
přála další knihy, napsala jsem si o ně Ježíškovi.
Vyprávění
o
knihách
bylo
velmi zajímavé. Pan ilustrátor nám namaloval
legrační obrázek. Nakonec jsem si nechala
podepsat památníček.
Nelča Kubíková, 2. Ročník

Ve čtvrtek 30. října se v salónku Kulturně
společenského centra v Měčíně konalo „Tvoření
s rodiči“, které pořádala školní družina. Přijela
paní
Vítovcová, která dětem i jejich rodičům
Karolína Šestáková, Petr Pelc, Tomáš Sopr
ukázala, jak se dá vyrobit celkem jednoduše
V pátek 24. října besedovali žáci 1. až 3. ročníku v pěkný šperk. Výrobu šperku si mohli vyzkoušet
obřadní síni městského úřadu se spisovatelkou také žáci 8. a 9. ročníku, kteří „Tvoření“
Petrou Braunovou a ilustrátorem dětských knih navštívili v rámci výtvarné výchovy.
Jiřím Bernardem.
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divákům zalíbilo převléknutí Vaška Korčíka za
chůvu. Paní Dita ho oblékla do šatů a růžového
kloboučku. Vašek si to také opravdu užil. Mohl
si zahrát a v krátkém dialogu i trochu zhouknout
na Ditu. Zpěvačka Dita Hořínková nás
překvapila vskutku úchvatným výkonem.
Dokázala vyzpívat jak výšky, tak neskutečné
hloubky. Během vystoupení vystřídala několik
kostýmů. Když už chtěli končit, z davu volala
kupa dětských hlásků o přídavek. Všechny
muzikanty to velice zaskočilo, protože s tím
vůbec nepočítali. Uspokojili nás tedy opět písní
Hallo Freddy. Rozloučili jsme se ohromným
potleskem a účinkující nám slíbili, že se uvidíme
znovu. Díky velkému prostoru v kulturním
společenském centru mohli v publiku zasednout i
místní zájemci a přijet i žáci pěveckého sboru při
klatovské škole v Masarykově ulici. Myslím si,
že všem se vystoupení moc líbilo.“

Ve středu 12. listopadu 2014 navštívili žáci 9.
ročníku Akademii řemesel, která se konala v
klatovském kulturním domě Družba. Akademii
řemesel pořádá Krajská hospodářská komora a
prezentují se na ní střední školy Plzeňského kraje.
Žáci mají možnost seznámit se se středními školami
a jejich obory.
„Ve středu 12. listopadu 2014 jsme se my, žáci 9.
ročníku, zúčastnili přehlídky středních škol
v klatovském kulturním domě. Viděli jsme mnoho
škol nejen z Klatovska, ale i z Plzeňského kraje.
Žáci středních škol představovali své školy a obory,
které nabízejí. Každá z prezentovaných škol měla
svoji vlastní část sálu, kde ukazovaly, co se v
daném oboru vyučuje. Mohli jsme se nechat učesat,
nalíčit, ochutnat výtvory pekařů a cukrářů, nebo
sledovat představení některých oborů na pódiu.
Škoda, že jsme podobnou akci neviděli už loni, kdy
většina z nás ještě neměla vybranou střední školu.“

Lucie Krsová, 7. ročník

Karel Mašek, Aneta Mašková, Richard Vizinger,
9. ročník

Ve středu 19. listopadu se konaly první kroužky na
Střední škole zemědělské a potravinářské v
Klatovech, jedná se o kroužky: Robotika,
Chemicko-fyzikální kroužek, Celoroční práce na
zahradě a Kroužek pro práci GPS. Kroužky jsou pro
žáky zdarma, SŠZP Klatovy je pořádá v rámci
projektu, který je financován z prostředků Evropské
unie. Z naší školy navštěvuje kroužky celkem 23
žáků ze 4. až 9. třídy, doprava do místa konání
kroužků je zajištěna zvláštním autobusem, který
žáky dopraví od školy a po skončení kroužků opět
nazpět do Měčína.

Ve čtvrtek 13. listopadu se v Klatovech konal
florbalový turnaj, na kterém naši školu
reprezentovala družstva mladších (7. třída) a
starších (8. a 9. třída) chlapců a starších dívek
(8. a 9. třída). Bohužel ani jednomu družstvu se
díky velké konkurenci nepodařilo postoupit
do dalšího kola.
V pátek 14. listopadu se uskutečnil ve školní
tělocvičně přátelský florbalový turnaj, na který
přijelo bojovat s našimi sportovci florbalové
družstvo z Oplota.
„Dne 18. 11. 2014 se dívky osmého a devátého
ročníku měčínské školy zúčastnily workshopu v
plzeňské Techmánii. Hlavním záměrem Krajské
hospodářské komory, která tuto akci pořádala,
bylo, aby se dívky více zajímaly o technické a
ICT obory. Všechny přítomné rozdělili do dvou
skupin. První skupina šla do dílen a druhá do
laboratoře, my jsme patřily do té druhé skupiny.
Jakmile jsme překonaly nekonečné schody dolů
do laboratoře, usedly jsme a se zájmem
poslouchaly naučné povídání o vesmíru.
Nakonec jsme si samy vyzkoušely, jaké divy
dokáže tlak a jak silně svítí slunce. Přesunuly
jsme se do jídelny, daly si oběd a pokračovaly do
haly na přednášku o zvuku. A poté přišla největší
zábava, u které se nesmály jen děti, ale také
pořadatelé, dokonce si myslím, že i paní
učitelce sem tam cukly koutky do úsměvu. Šly

Ve středu 19. listopadu se konal v měčínském
kulturně společenském centru hudební pořad na
téma muzikály, během něhož zpěvačka Dita
Hořínková představila žákům školy tento hudební
žánr. Herečku a zpěvačku paní Ditu Hořínkovou
známe u nás všichni, moderovala náš kulturní
program k stému výročí založení naší školy.
Tentokrát nás navštívila s hudebním programem „Z
muzikálu do muzikálu“.
„Pěvecké vystoupení zahájila krásnou melodií z
muzikálu Evita, doprovázel ji na klavír Pavel Hora
a jeho kolega Petr Marousek hrál na housle. Paní
Hořínková nás seznámila postupně se třemi druhy
hudby – operou, operetou a muzikálem. Po každém
údaji zazpívala ukázkovou píseň. U opery nám
předvedli árii z Prodané nevěsty. U muzikálu jsme
zůstali nejdéle. V jejich podání jsme slyšeli melodie
například z West side story, Kočky. Nejvíce se
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jsme na přednášku o letadlech a snažily jsme se
postavit kluzáka (malé letadýlko bez motoru) tak,
aby nám létal. Tři čtvrtě hodiny jsme se o to
pokoušely. Největší legrace přišla, když jsme
zkoušely, jestli naše malé letadýlko doletí alespoň
za práh dveří. Sice se to nikomu nepodařilo, ale o
zábavu bylo postaráno. Dokonce nám dovolili
nechat si letadýlko a odnést si ho domů. Bohužel to
byla poslední přednáška. Přesunuly jsme se ven,
kde na nás čekal autobus, ten nás odvezl domů a
exkurze skončila. Myslím, že mohu říct za všechny,
že to byla moc zábavná a poučná exkurze, která se
všem líbila. Snad bude brzy další.“

Spolky
Z činnosti MS Měčín
Podzimní soboty se ve většině našich honiteb
nesou ve znamení společných honů. Z honiteb
zní lovecké signály, přichází období hlavní
lovecké sezóny. Je to čas, na který se myslivci
těší celý rok, jak z pohledu loveckého, tak i
z pohledu společenských setkání. Naší hlavní
lovnou zvěří jsou především divoká prasata a
bažanti. Právě na bažantech je vidět, jak jsme se
o ně během roku starali. Abychom je mohli lovit,
je nutno je nejdříve odchovat a pak vypustit do
přírody. Slovitelnost je kolem 70%, a to je taky
jeden z důvodu, proč se tato zvěř uměle chová.
Zbývajících 30% se stává většinou kořistí
predátorů, ale i to málo, co zůstane v přírodě do
příštího jara a tam zahnízdí, je vždy naším
velkým úspěchem. Myslivce vždy potěší, když
v létě při pochůzce revírem může vidět malé
hejno mladých bažantů, dnes už v naší přírodě
mizející druh zvěře. Odchov bažantů je velice
náročnou záležitostí, nejen po stránce
ekonomické, ale především po stránce odborné a
zejména časové.
Druhou jmenovanou lovnou zvěří jsou divoká
prasata. Všichni víme, že jejich přemnožení je
velkým problémem nejen pro zemědělce, ale i
pro přírodu samotnou. Jsou totiž nepřítelem
všech mláďat. Bohužel prase je jeden
z predátorů, který sebere všechno živé, od myší,
hnízdících ptáků až po právě narozená srnčata.
V letošním roce se nám jich nepodařilo ulovit
tolik jako v loňské lovecké sezóně (106 kusů).
Divoké prase je velmi přizpůsobivý a chytrý
živočich, kterému vyhovuje velkoplošné
hospodaření. Na polích v době vegetace nachází
bezpečný úkryt, ze kterého nemusí vycházet.
Tam nachází dostatek potravy a klid pro výchovu
svých mláďat. Proti škodám na zemědělských
plodinách se snažíme bojovat všemi dostupnými
prostředky /odstřel, pachové ohradníky, noční
služby/, ale přesto jim nelze zcela zabránit. I
nadále chceme spolupracovat se ZD Měčín tak,
abychom společně těmto škodám předcházeli.
Přichází zima a to je čas pro další neméně
důležitou činnost nás myslivců, čas přikrmování
zvěře, především srnčí, jadrnými krmivy,
dostatkem soli obohacené o vitamíny a minerály.
Objemová krmiva jako je seno dáváme pouze
podle počasí a množství sněhu. Mějme na
paměti, že zvěř potřebuje v tomto období

Eliška Linhartová, 9. ročník

Byly použity také příspěvky z internetových stránek
školy, které psal Mgr. Jiří Zahálka.
Na závěr bych chtěla všem svým spolupracovníkům
základní školy, mateřské školy, školní jídelny i
školní družiny poděkovat za celoroční práci, která
mnohdy nemůže být ani řádně oceněna a popřát jim
klidné prožití vánočních svátků, do nového roku
pevné zdraví, hodně štěstí v osobním i pracovním
životě a více pohody. Totéž přeji i vám všem,
občanům Měčínska a zejména všem těm, kteří školu
podporují svojí prací a přístupem.
Mgr. Václava Čejková

Zveme všechny na tradiční

Vánoční zpívání
školního pěveckého sboru

*
sobota 13. prosince 2014
od 14 hodin v kapli svatého Vojtěcha v Petrovicích
*
sobota 13. prosince 2014
od 16 hodin v kostele Všech svatých ve Kbele
*
čtvrtek 18. prosince 2014
od 18 hodin v Kulturně společenském centru v Měčíně
následuje divadelní představení
O Šípkové Růžence trochu jinak
*
pátek 19. prosince 2014
od 10 hodin v Kulturně společenském centru v Měčíně
následuje divadelní představení
O Šípkové Růžence trochu jinak
*

5

strádání především klid a dostatek krytu. Proto
nevysekáváme stařiny a křoviny, kde se zvěř ukrývá
nejen před predátory a lidmi, ale především před
nepřízní počasí. A při procházkách s čtyřnohými
miláčky je máme na vodítku.

Včelaři
Spolek včelařů byl založen v roce 1919 dne
28. prosince 1. řádnou valnou hromadou.
Na presenční listinu se tehdy podepsalo
34 zakládajících členů. V letošním roce to již
bude 95 let, i když se měnily počty členů,
včelstev, název i stanovy, tak jak to přinášela
doba a čas.
Letos se jako každý rok, připravovali včelaři i se
svými včelstvy na letošní sezonu. V březnu se
dle rozborů spadu zimní měli provádělo
ošetřování včelstev, kde byl spad vyšší než
3 roztoči (paraziti) na jedno včelstvo. Tento
roztoč parazituje na včele, oslabuje ji a vyvíjí se
v buňkách dělničího
i trubčího plodu. Při
přemnožení tohoto roztoče dochází i k úhynům
včelstev. Proto musí včelaři svým včeličkám
pomáhat, aby k tomuto nedošlo. Jaro nastoupilo
letos s náskokem po zimně, kdy bylo málo
sněhu. Vše najednou začalo rašit, kvést, až byla
obava, aby to všechno včeličky stačily opylit.
Z počátku vše vypadalo slibně. Včelstva nosila
nektar a včelaři si libovali, jaký bude pěkný rok
na výnosy a že se bude opakovat minulý rok. Pak
kolem konce dubna a začátkem května nastaly
výkyvy teplot a po odkvetení řepky a luk
najednou nebyla žádná snůška. Kdo včeličkám
vybral všechen med a předpokládal, že si
včeličky donesou, byl zklamán. Včelky
spotřebovaly i to, co jim v úle včelař nechal.
Protože na začátku června byla jediným zdrojem
snůšky malina a pak již nic, neboť v lese nebyla
medovice, byl prakticky konec včelařského roku.
Včeličky se snaží i přes nepříznivé počasí svůj
úkol – vše opylit – splnit, a když přijde
chladnější období jako letos, tak se na to dívají
ze svých úlů. Poslední vytáčení medu bylo jen
paběrkování. V dnešní době již včelaři mají svá
včelstva zakrmena a připravují se na ošetřování
včelstev proti varoáze. To ale začíná již nový
včelařský rok.

Ještě bych chtěl touto cestou pozvat širokou
veřejnost na tradiční myslivecký ples, který se po
dvouleté odmlce opět koná
25. 12. 2014
od 20°° hod., tentokrát v novém kulturním
zařízení města Měčín. Součástí plesu bude
bohatá zvěřinová tombola.
Kantor Jan, předseda MS Měčín

Zahrádkáři
V našem malém „OKÉNKU ZAHRÁDKÁŘE“
začneme poděkováním chlapci, který se již po
několikáté
zúčastnil
soutěže
MLADÝ
ZAHRÁDKÁŘ. Tomáš SOPR je žákem ZŠ
v Měčíně.
Dovolte, abychom poděkovali za jeho zájem o
přírodu a o nadšení soutěžit a dobře se umístit.
Poděkování patří i jeho rodině, která ho ve všech
směrech podporuje. Ještě jednou TOMÁŠI
děkujeme.
Z naší činnosti chceme zmínit pěstování HLÍVY
ÚSTŘIČNÉ a jiných druhů léčivých a užitkových
hub v domácích podmínkách. Podrobné informace a
praktické ukázky bylo možné získat na přednášce
Ing. Jablonského, CSc., které se účastnil každý člen.
Další zájem zahrádkářů byl věnován floristice, naši
členové byli účastníky vánoční přednášky a rovněž
jarní soutěže.

V tomto roce dochází ke změně v administrativě,
přechází se dosti uspěchaně na podávání žádostí
1D elektronickou formou a je kolem toho dost
rozruchu. Odpovědní pracovníci našeho spolku
Na závěr dovolte, abychom Vám popřáli ŠŤASTNÉ ale dělají vše pro to, aby dali vše do pořádku a se
A VESELÉ VÁNOCE, příjemné prožití ctí se zhostili úkolu.
František Kozák, Nákazový referent ZO ČSV Měčín
nejkrásnějších svátků v roce a v nadcházejícím roce
2015 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů.
Český zahrádkářský svaz ZO Měčín.
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Kultura
Nejkrásnější dárek
„Mám ještě něco udělat?“ zeptala se sekretářka.
Velmi zaneprázdněný ředitel mrknul na hodinky a
prohlédl si diář. „Už bychom měli být pryč. Ted už
moc práce nenaděláme.“ Sekretářka se usmála:
„Ale ještě tu máte seznam dárků pro syna.
Nezapomeňte, že za tři dny jsou Vánoce!“ „Ještě že
jste mi to připomněla!“ Ředitel si povzdechl.
„Bojím se, že se na mě bude trochu zlobit. Nejspíš
právem, protože mám na rodinu tak málo času.
Když večer přijdu domů, syn už spí. Skoro nikdy
nemáme čas si popovídat. Ale aspoň o Vánocích
chci, aby ode mne dostal pořádný dárek. Jenomže…
kde na to vzít čas? Víte co? Kupte ho vy. Na
penězích nezáleží. Přečtěte si ten
seznam a kupte všechno, co si syn přeje.“
Sekretářka otevřela dopis od syna, potřásla hlavou a
usmála se: „Víte, že vaše příkazy
vždycky plním, ale tentokrát to vážně nejde.“ „Proč
ne? Copak si osmileté dítě může přát věc, kterou
mu nemůžu koupit? Ukažte mi ten seznam!“
Sekretářka mu mlčky podala synův dopis. Ředitel si
ho přečetl: „Milý tatínku, k Vánocům bych si přál,

aby sis celý příští rok pro mne každý den (nebo
skoro každý den) našel půlhodinku času. Nic
jiného nechci...“
Toto zamyšlení jsem dostala od P. Tomasze ve
Farníčku a rozhodla jsem se, že se s Vámi o něj
podělím.
Ráda bych ještě dodala, že pokud náhodou
nenajdete pod vánočním stromkem zrovna to, o
co jste Ježíškovi napsali, nebuďte smutní. Máte
kolem sebe lidi, kteří vás mají rádi a kterým na
vás záleží a to je nad všechny dárky světa.
Krásné Vánoce.
M.Š.

Bohoslužby ve vánočním období 24. 12. 2014 –
1. 1. 2015
24. 12.

25. 12.

26. 12.

27. 12.

28.12.

Měčín

1600

-----

1500

-----

-------

1400

Vřeskovice

1900

1200

1200

Dolany
Chudenice
Švihov

21

00

8

30

-----

1700

00

00

24

10

31.12.

1.1.

-----

1200

1200

10

-----

10

10

1010

------

-----

------

10

8

30

17

00

8

30

1700
16

00

830

Ostatní bohoslužby se ve dnech 24. 12 2014 – 1. 1. 2015
ruší.

Požehnaný advent a Vánoce plné světla a
radosti, kouzelný nový rok, s modlitbou
P. Tomasz

Novoroční výšlap
Nový rok i tentokrát přivítáme tradičním
novoročním výšlapem 1.1.2015. Sraz všech
účastníků bude ve 13.00 h na nádvoří před nově
otevřeným KSC.

Kulturní akce v novém roce
V příštím roce bychom rádi uspořádali mnoho
žánrově různorodých akcí, abychom uspokojili
všechny věkové kategorie.

KK

Plánujeme různá hudební vystoupení, jak pro
mladé, tak i pro starší a pokročilé, chtěli bychom
uspořádat i ples Města Měčín. Také bychom rádi
pozvali ochotníky ze Kbela, na besedu je pozván
pan Jan Kačer, herec a režisér, budeme i nadále
pokračovat v cestovatelských besedách a
zachováme tradici velikonočního a vánočního
jarmarku a Dne Měčínska.
V příštím roce plánujeme setkání s Terezou
Kostkovou a její matkou Carmen Mayerovou.
Můžete se těšit i na recitál Jitky Smutné. Věříme, že
do kulturních akcí se zapojí i nová paní knihovnice
a obohatí náš kulturní záměr o nové nápady.
Děkujeme všem za podporu a těšíme se na další
setkání.

Vítání občánků
22.11.2014 se v obřadní síni Městského úřadu
v Měčíně konalo vítání občánků. S kulturním
programem vystoupili žáci základní školy pod
vedením paní učitelky Marie Chloupkové.

KK

Knihovna
Milé čtenářky, milí čtenáři,
všichni jsme si v neděli zapálili první adventní
svíčku. Nastává čas klidu, pohody, rozjímání a
očekávání. Odpočítáváme také poslední měsíc
kalendářního roku…. jak rychle tento rok opět
utekl…viďte?
No a mně neutekl jen tento rok, ale já odpočítávám
i poslední dny mého působení v knihovně. Ano,
ano, je to neuvěřitelné, ale já tento měsíc definitivně
odcházím do důchodu.
Chci vám, moje milé čtenářky a milí čtenáři,
poděkovat za to, že jste zůstávali knihovně věrní a
že chodíte do knihovny, troufám si říct, rádi. Děkuji
vám za nejeden hezký okamžik, který jsme spolu
prožili, nejen povídáním o knížkách.
Nemohu zapomenout poděkovat za skvělou
spolupráci také ZŠ. Děkuji zejména paní učitelce
Míše Šustáčkové, která se „svými“ dětmi často
chodila do knihovny a společně jsme prožívali
krásné chvilky – veselé, dojemné i ty smutnější. Pro
mne to byly chvilky štěstí.
Také děti ze školní družiny s paní učitelkou
Kolihovou byly v knihovně častými hosty. Na naše
čtení na pokračování, nebo na tvořivá odpoledne,
nikdy nezapomenu. I vám moc děkuji.
Já Vám dnes chci především popřát, abyste zkusili
v tomto období zklidnit svou mysl a snažili se dělat
všechno v pohodě. Přeji Vám klidný advent, krásné
Vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce.

Hrátky s čerty

V pátek 5. prosince se nový sál kulturně
společenského centra v Měčíně zaplnil malými
čertíky a andílky. Všichni se přišli společně
bavit, tančit a soutěžit. K báječné atmosféře
přispěla skupina Asfalt, jejíž zpěvačka Naďa
Květoňová dětem nejen zpívala, ale připravila
pro ně mnoho zajímavých soutěží, naučila je
několik tanců a dokázala celý sál příjemně
naladit. Nejvíce očekáván byl ale příchod
Mikuláše, který však musel nejprve zkrotit
rozdováděné čerty a čertice. Ať čerti hledali, jak
chtěli, žádnou hříšnou duši nenašli a peklu nikdo
nepropadl. Mikuláš společně s anděly odměnil
děti dobrůtkami. Na závěr si všichni dohromady
zazpívali pěknou písničku.

Vaše knihovnice Věra Bůžková
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Součástí zábavného odpoledne byl také tradiční
vánoční jarmark s výrobky od dětí z mateřské a
základní školy.

TABULKA
Rk.
Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1.
Švihov 10 8 1 1 30: 6 26 1 ( 10)
2. Klatovy B 10 6 1 3 34: 17 20 1 ( 4)
3. Mochtín 10 6 2 2 34: 22 20
( 5)
4.
Luby B 10 5 2 3 29: 25 19 2 ( 2)
5. Bolešiny 10 4 3 3 34: 27 15
( 0)
6.
2 ( -9)
Plánice 10 1 3 6 24: 42 8
7.
1 ( -8)
Měčín 10 2 1 7 15: 40 8
8.
(-11)
Strážov 10 1 1 8 11: 32 4

M.Š.

Sport
Sokol Měčín
Konec roku se nám kvapem blíží, ruch na
fotbalových hřištích ustal, a tak si můžeme
zrekapitulovat
účinkování
našich
mužstev
v soutěžích.
Muži A v 1.B třídě jsou po podzimní části ve
spodních patrech tabulky především díky tomu, že
se jim v domácích zápasech nepodařilo ani jednou
naplno bodovat. Při vyrovnanosti soutěže, kde 3
získané body znamenají posun v tabulce o několik
míst, bude jarní část velmi zajímavá a věříme, že
naši hráči uhájí příslušnost v této soutěži.
TABULKA
Rk.
Tým
Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1.
12 8 2 2 34: 15 27
1
( 8)
Košutka
2.
12 6 3 3 28: 22 22
1
( 3)
Štěnovice
3.
12 6 2 4 19: 20 22
2
( -1)
Mochtín
4.
12 6 2 4 30: 21 21
1
( 2)
Sp.Poříčí
5.
12 6 2 4 28: 22 20
( 2)
Žákava
6.
12 3 7 2 15: 17 20
4
( -2)
Přeštice B
7.
1
( 3)
Chanovice 12 5 3 4 28: 25 19
8.
12 4 3 5 21: 24 18
3
( -3)
Strážov
9. St. Smolivec 12 5 3 4 20: 24 18
( -3)
10. Chlumčany 12 4 2 6 24: 22 15
1
( -1)
11.
12 3 3 6 17: 22 14
2
( -6)
Dl. Ves
12.
12 1 6 5 16: 25 12
3
( -6)
Měčín
13.
12 1 2 9 10: 31 6
1
(-16
Blovice

Ve spolupráci se základní školou se nám podařilo
zahájit činnost fotbalového kroužku pro
nejmenší, do kterého se přihlásilo 10 zájemců.
Tréninky probíhají částečně ve škole pod
vedením p. Mašáta a druhou část zajišťuje Sokol.
Od prosince probíhají tréninky v tělocvičně
(sobota od 13.00 hod). Další zájemce z řad
mládeže, kteří by měli zájem o fotbal, rádi
uvítáme.
Výbor Sokola Měčín by chtěl touto cestou
poděkovat trenérům, rodičům, divákům a všem,
kteří se podíleli na bezproblémovém průběhu
podzimní části soutěže, a popřát všem hezké a
klidné Vánoce a hodně nejen sportovních
úspěchů v novém roce.
Závěrem zveme všechny členy, příznivce a
širokou veřejnost na výroční schůzi, která se
koná v sobotu 31. ledna 2015 od 18.00 hod v sále
nového KSC Měčín.
Ing. Jan Touš

Béčko ve IV. třídě střídalo dobré výkony se
slabšími, a tak je 5. místo se ziskem 23 bodů
spravedlivým obrazem výkonnosti mužstva.
TABULKA
Rk.
Tým
Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1.
( 18)
Chudenice 12 12 0 0 52: 12 36
2. Janovice B 12 11 0 1 50: 7 33
( 12)
3. Neznašovy 12 8 1 3 33: 31 26 1
( 7)
4.
( 9)
Nýrsko B 12 8 0 4 62: 25 24
5. S. Měčín B 12 7 1 4 46: 34 23 1
( 4)
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Měcholupy
B
Bolešiny B
Dlažov
Vrhaveč B
Křenice
Spůle
SK Ježovy
Ž. Ruda B

12

7 0 5 45: 27 21

12
12
12
12
12
12
12

6
4
3
2
1
1
1

1 5 30: 28 19
4 4 33: 36 18
1 8 17: 35 11
2 8 16: 32 9
2 9 12: 38 5
1 10 12: 62 5
1 10 13: 54 4

( 3)

2
1
1
1

( -2)
( -2)
(-14)
(-10)
(-10)
(-14)
( -8)

Do okresního přeboru se zapojil i tým mladších
žáků, u kterého byl vidět během soutěže veliký
pokrok v předváděné hře, a výkony hráčů jsou
příslibem do budoucna.
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