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Slovo starosty
Vážení přátelé,
doba dovolených a letních prázdnin je nenávratně za
námi a my stojíme před vrcholem volebního období
2014 – 2018. Proto mi v předvečer voleb dovolte malé
bilancování.
Mohu s uspokojením konstatovat, že to, co jsme slíbili,
jsme také splnili. V Petrovicích jsme postavili novou
lávku pro pěší, rekonstrukcí prošel společenský sál při
klubovně SDH. V Bílukách proběhla revitalizace
rybníka u sportovního areálu. V Radkovicích byla
provedena oprava oplocení u kaple a pomníku padlých.
V Nedanicích byla opravena kanalizace, v Třebýcině
položena nová střešní krytina a postavena nová pergola
u Kontíku. Ve všech obcích se pravidelně prováděla
údržba zeleně a místních komunikací. Největší investiční
akcí byla výstavba ČOV v Měčíně. Tato největší a
nejnáročnější stavba v historii Měčína byla obrovskou
zkouškou a zkušeností pro nás pro všechny. ČOV a
kanalizace byla úspěšné dokončena v loňském roce a
uvedena do zkušebního provozu. Tato stavba stála přes
50 mil. Kč, dotace od Ministerstva zemědělství činila
přes 35 mil. Kč. Výbornou zprávou je, že se v rámci této
stavby podařilo opravit všechny komunikace.
S výjimkou části „Větrovny“ byl položen nový asfaltový
koberec po celém Měčíně. Součástí této akce byla i
výstavba nových chodníků v Černovci, v ulicích Školní,
Sadová, Malinecká a V Konci. Velký kus práce jsme
také odvedli na rekonstrukci vodovodního řadu.
Dokončena byla výstavba venkovní divadelní scény při
KSC. Velké podpory z naší strany se již tradičně dostává
spolkové činnosti. Jen namátkou, nový automobil

zn. RENAULT převzali měčínští hasiči. Automobil
bude sloužit pro evakuaci a transport osob.
Ministerstvo pro místní rozvoj nám na tento
automobil poskytlo dotaci ve výši 1.379.665,- Kč.
Nemalými finančními prostředky jsme přispěli na
provoz a údržbu ZŠ Měčín. A přispěli jsme rádi,
škola je pro nás prioritou. Rád bych zde zdůraznil, že
Město Měčín je ekonomicky stabilizováno a je
ve velmi dobré kondici. V současné době máme
na účtech přes 12 mil. Kč.
Děkuji všem zastupitelům, komunitní škole, kulturní
komisi i Vám, vážení spoluobčané.
Přehled získaných dotací:
v roce 2015
259.740,– Kč
příspěvek na vytvoření pracovních
příležitostí od ÚP
7.500,– Kč
příspěvek na zajištění požární
činnosti od obce Vlčí
280.000,– Kč
dotace na vybudování „ Lávky
Petrovice“ od Plzeňského kraje
11.263,– Kč
dotace pro jednotky JSDHO
na věcné vybavení a ochranné
prostředky od Plzeňského kraje
390.200,– Kč
příspěvek na výkon státní správy
v roce 2016
376.733,– Kč
příspěvek na vytvoření pracovních
příležitostí od ÚP
10.000,– Kč
příspěvek na zajištění požární
činnosti od obce Vlčí
200.000,– Kč
dotace na úpravu plochy před
hřbitovem od Plzeňského kraje
10.000,– Kč
dotace na kulturní akci „Měčínsko
v tradicích“ od Plzeňského kraje
30.000,– Kč
dotace pro jednotky JSDHO Měčín
na věcné vybavení a ochranné
prostředky od Plzeňského kraje
30.000,– Kč
dotace pro jednotky JSDHO
Třebýcina na věcné vybavení a
ochranné prostředky od Plzeňského
kraje
5.950,– Kč
dotace pro jednotky JSDHO na
věcné vybavení od Plzeňského kraje
4.000.000,–Kč dotace na výstavbu Měčín - ČOV a
kanalizace od Plzeňského kraje
16.100.000,–Kč dotace na výstavbu Měčín – ČOV a
kanalizace od MZe ČR
174.900,–Kč
dotace na volby (senát a kraj)
393.300,–Kč
příspěvek na výkon státní správy

Dotace pro ZŠ a MŠ Měčín
50.000,– Kč
dotace na pořízení florbalových
mantinelů od Plzeňského kraje
v roce 2017
577.265,– Kč

příspěvek na vytvoření pracovních
příležitostí od ÚP
10.000,– Kč
příspěvek na zajištění požární činnosti
od obce Vlčí
109.842,– Kč
dotace
na
volby
(Poslanecká
sněmovna)
300.000,–Kč
dotace na výměnu vodovodu od
Plzeňského kraje
1.379.664,99Kč dotace na pořízení has. auta pro
transport a evakuaci od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR Praha
385.000,– Kč
dotace na výstavbu Měčín - ČOV a
kanalizace od Plzeňského kraje
14.595.000,– Kčdotace na výstavbu Měčín - ČOV a
kanalizace od MZe ČR
11.065,– Kč
dotace pro jednotky JSDHO na věcné
vybavení od Plzeňského kraje
51.200,– Kč
příspěvek na obnovu a výchovu
okrasných porostů od Plzeňského kraje
411.700,– Kč
příspěvek na výkon státní správy
v roce 2018
188.525,– Kč
příspěvek na vytvoření pracovních
příležitostí od ÚP
10.000,– Kč
dotace na zajištění požární činnosti
od obce Vlčí
135.180,– Kč
dotace na volby prezidenta
343.575,– Kč
příspěvek na výkon státní správy
Dotace pro ZŠ a MŠ Měčín
30.000,–Kč
průtoková dotace pro ZŠ a MŠ
Měčín
308.790,40 Kč průtoková dotace pro ZŠ a MŠ
Měčín
Připravujeme samozřejmě další akce, jako například –
rekonstrukci školy (sklepy, učebny), podíl města
na výstavbě nového příjezdu do Měčína (inženýrské sítě,
chodník, osvětlení), dostavba KSC, rekonstrukce
horního náměstí, revitalizace rybníků v Radkovicích,
rekonstrukce vodovodního řadu v Nedaničkách, oprava
mostu v Petrovicích atd. Sami sobě jsme nasadili laťku
hodně vysoko, já ale pevně věřím, že v takto nastoleném
trendu budeme pokračovat.
Vážení přátelé, jsem připraven a chci sloužit dobré věci i
nadále. Až tedy budete hodnotit uplynulé funkční
období, snažte se vidět především velké množství
odvedené práce, která se v našich obcích podařila,
vzpomeňte na postavenou ČOV, opravené silnice,
chodníky, parky, vodovody, ale i na školu, sportovce a
hasiče, protože v pospolitosti, vzájemném pochopení a
spolupráci je hlavní smysl naší práce. V den voleb mějte
toto, prosím, na paměti.
Váš starosta
Stanislav Skala

Městský úřad
Usnesení
z 21. jednání zastupitelstva Města Měčín, konaného
dne 3. 9. 2018
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí rozpočtové
změny č. 7/2018 schválené radou města dne 8. 8. 2018.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozpočtové opatření
č. 8 /2018. Příjmy činí 710.274,40 Kč, výdaje činí
1.636.792,40 Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a bez výhrad
schvaluje rozbor hospodaření Města Měčín za období
leden až červenec 2018.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí informace
starosty k ČOV Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí informace
starosty k rekonstrukci rybníka Bíluky a dále zastupitelé
schvalují smlouvu o dílo na tuto akci s firmou Senea spol.
s r.o. Spálené Pořičí za cenu 608.352,69 Kč, ze dne 23. 7.
2018.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo studii ŠVaK
Klatovy Nedaničky – Nedanice zajištění zdroje pitné vody
a rekonstrukce vodovodu.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje, že bude
vypracován projekt pro variantu 1 nebo 2 dle studie ŠVaK
Klatovy a na rekonstrukci rozvodu vodovodního řadu
v Nedaničkách.
Zastupitelstvo bere na vědomí „Připomínky k jednání
zasedání zastupitelstva Města Měčín konaného dne 3. 9.
2018“ od podepsaných občanů obce Nedaničky . Starosta
vyvolá jednání se zástupci ŠVaK Klatovy a k jednání bude
pozvána p. Kučerová z Nedaniček.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí rozbor
hospodaření a účetní doklady příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Měčín za 1. pololetí 2018 (rozvaha, výkaz zisku a
ztráty a přílohy účetní závěrky).
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí podepsanou
Smlouvu o dílo s firmou Adestik s.r.o. Vrhaveč na zajištění
investorsko-inženýrskou a projektovou činnost na akci
„Zřízení a modernizace odborných učeben v ZŠ Měčín“ za
cenu 116.039,– Kč.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje prodej části
pozemku p. č. 5/2 v k. ú. Měčín, dle nového GP o výměře
55 m2 za cenu 97,71 Kč/m2, tj. v celkové ceně 5.370,– Kč a
úhradu nákladů spojených s prodejem –
900,– Kč
znalecký posudek, panu Janu Klímovi, ml., Měčín,
V Konci čp. 204. Cena zjištěna dle znaleckého posudku č.
4568-16/18 zpracovaného p. Fr. Chmelíkem, Švihov dne
2. 8. 2018. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce
Města Měčín, ve všech obcích a na internetových stránkách
dne 8. 6. 2018 a sejmut dne 24. 7. 2018.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje prodej
pozemku p. č. 224 v k. ú. Petrovice u Měčína, o výměře
1421 m2 za cenu 109,64 Kč/m2, tj. v celkové ceně
155.800,- Kč a úhradu veškerých nákladů spojených
s prodejem - 900,– Kč znalecký posudek, paní Janě
Vizingerové, Plzeň, Vojanova 749/27. Cena zjištěna dle
znaleckého posudku č. 4568-15/18 zpracovaného p. Fr.
Chmelíkem, Švihov dne 2. 8. 2018. Záměr prodeje byl
zveřejněn na úřední desce Města Měčín, ve všech obcích a
na internetových stránkách dne 8. 6. 2018 a sejmut dne 24.
7. 2018.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje prodej části
pozemku p. č. 1446/1 v k. ú. Radkovice u Měčína, dle
nového GP č, 213-1019/2018 zpracovaného Ing. Pavlem

Brůhou p.p.č. 1446/6 o výměře 171 m2 za cenu 85,02 Kč/m2,
tj. v celkové ceně 14.540,– Kč a úhradu veškerých nákladů
spojených s prodejem - 900,- Kč znalecký posudek, paní
Stanislavě Křesinové, Radkovice čp. 25. Cena zjištěna dle
znaleckého posudku č. 4570-17/18 zpracovaného p. Fr.
Chmelíkem, Švihov dne 2. 8. 2018. Záměr prodeje byl
zveřejněn na úřední desce Města Měčín, ve všech obcích a na
internetových stránkách dne 12. 3. 2018 a sejmut dne 4.
6.2018.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje prodej části
pozemku p. č. 19/1 v k. ú. Radkovice u Měčína, dle nového
GP č, 213-1019/2018 zpracovaného Ing. Pavlem Brůhou
p.p.č. 19/2 o výměře 32 m2 za cenu 85,02 Kč/m2, tj. v celkové
ceně 2.720,– Kč a úhradu veškerých nákladů spojených
s prodejem - 450,– Kč znalecký posudek, paní Stanislavě
Křesinové, Radkovice čp. 25. Cena zjištěna dle znaleckého
posudku č. 4570-17/18 zpracovaného p. Fr. Chmelíkem,
Švihov dne 2. 8. 2018. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední
desce Města Měčín, ve všech obcích a na internetových
stránkách dne 20. 12. 2017 a sejmut dne 14. 3. 2018.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje prodej části
pozemku p. č. 19/1 v k.ú. Radkovice u Měčína, dle nového GP
č, 213-1019/2018 zpracovaného Ing. Pavlem Brůhou p.p.č.
19/1 za cenu 85,02 Kč/m2, o výměře 69 m2 za cenu 85,02
Kč/m2, tj. v celkové ceně 5.870,– Kč a úhradu veškerých
nákladů spojených s prodejem - 450,– Kč znalecký posudek,
panu Václavu Kovářovi ml. Cena zjištěna dle znaleckého
posudku č. 4571-18/18 zpracovaného p. Fr. Chmelíkem,
Švihov dne 2. 8. 2018. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední
desce Města Měčín, ve všech obcích a na internetových
stránkách dne 20. 12. 2017 a sejmut dne 14. 3. 2018.
Zastupitelstvo města navrhuje k prodeji pozemek p. č. 3707
v k. ú. Měčín.
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu
města na mládež pro Venkovskou komunitní školu Měčínsko
ve výši 6.000,– Kč a pro SDH Měčín ve výši 3.000,–
na zajištění akcí pro děti. Zastupitelé pověřují starostu
k podpisu předložených smluv.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a bere na vědomí
účetní závěrku a závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko za rok
2017.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Směrnice na ochranu
osobních údajů zpracované JUDr. Balounem.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby Radkovice u Měčína, KT, parc. č. 27 – NN č. IV-120013196/SOBS VB/2.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby Petrovice u Měčína, KT, RD, p. 2244 – přípojka NN,
č. IP-12-0005552/1/VB.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Smlouvu o poskytnutí
účelové dotace č. 40862018 o přijetí finanční účelové dotace
pro JSDHO Měčín ve výši 22.272,– Kč od Plzeňského kraje.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo Smlouvu o dílo na
zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce
rybníka Radkovice“ s plněním do června 2019 za cenu
68.000,– Kč.
Zastupitelé schvalují Smlouvu o dílo s Ing. Jiřím Hrabákem,
Plzeň V Bezinkách 3 a pověřují starostu k podpisu Smlouvy
o dílo.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a souhlasí s oplocením
farmy Nedanice (chov zvířat + zvěře) dle projektové

dokumentace Ing. Hrušky z 4/2018 jako změnu územního
rozhodnutí č. j. OVÚP/2688/17/Ka z 21. 4. 2017.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo zápis kontrolního
výboru č. KV–Z1/8/2018/2018 a zápis z finančního výboru
ze dne 3. 9. 2018.
MěÚ Měčín

Základní škola
Po dvou hodně horkých letních měsících jsme se opět
sešli ve škole. Na letošní prázdniny nebyly plánovány
žádné větší investiční akce, ale přesto nebyl ve škole
zcela klid – v budově základní školy byly
vymalovány sokly na chodbách, ve třídách i v šatnách
a malířské práce probíhaly i ve školní jídelně a
v mateřské škole, natřeny byly všechny herní prvky
na školní zahradě a proběhly i elektroinstalační
opravy. Na malé hřiště byly z dotace krajského úřadu
a příspěvku zřizovatele pořízeny nové fotbalové
branky. Chtěla bych poděkovat panu starostovi
Skalovi a zřizovateli Městu Měčín, které poskytuje
finanční prostředky na tyto práce i na provoz školy.
Děkuji i všem provozním a pedagogickým
pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě školy
na nový školní rok.
1. září měli svůj velký den jen dva noví prvňáčci –
Karel Kumšta a Anděla Turečková z Měčína. Nevítali
jsme ale jen nové prvňáčky. Ze základní školy
z Plzně k nám přichází do 2. ročníku Jakub Kšanda a
do 6. ročníku Karolína Hájková z Předslavi.
A protože je prvňáčků opravdu málo, jsou spojeni
v jedné třídě s druhým ročníkem. Vyučovat se tedy
bude letos jen v osmi třídách
II. třída – 1. a 2. ročník, p. uč. Michaela Šustáčková
III. třída – 3. ročník, p. uč. Radmila Jankechová
IV. třída – 4. ročník, p. uč. Jitka Sedláková
V. třída – 5. ročník, p. uč. Miroslava Zámečníková
VI. třída – 6. ročník, p. uč. Eva Toušová
VII. třída – 7. ročník, p. uč. Hana Kovandová
VIII. třída – 8. ročník, p. uč. Alena Cintulová,
IX. třída – 9. ročník, p. uč. Marie Chloupková
Bez třídnictví je letos paní Mgr. Jana Rábová, funkci
výchovného poradce bude i v letošním školním roce
vykonávat Mgr. Jiří Zahálka, na něhož se mohou
obracet žáci i rodiče. Nápomocný jim bude zejména
v problematice kariérového poradenství (např.
přijímací řízení na střední školy) a v procesu
integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
(vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a
vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava
návrhů na další péči o tyto žáky, zajišťování nebo
zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích
potřeb – vstupní i průběžné a intervenčních činností
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním

postižením ve škole, koordinace poskytování
poradenských služeb těmto žákům školou a školskými
poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích
opatření u těchto žáků).
Integrace se od letošního září již u všech žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami řídí novou
legislativou. Po dvouletém přechodném období lze již
hodnotit, jaké změny tato legislativa přinesla: využíváme
pedagogickou intervenci (povinné doučování), kterou
zajišťují samotní vyučující, i když je možné, aby
doučování bylo zajištěno i jinými pracovníky. V pěti
třídách pomáhají 4 asistentky pedagoga, bez jejichž
podpory by vzdělávání pro některé žáky bylo hodně
náročné a obtížné a někteří by měli jen málo příležitostí
zažít úspěch. Velkou administrativní zátěž pro samotné
učitele, výchovného poradce i ředitelku školy přineslo
vedení dokumentace a vykazování těchto žáků. Spolu
s výchovným poradcem jako poskytovatel poradenských
služeb pracuje i školní metodička prevence paní učitelka
Alena Cintulová. Rodiče i žáci se na ni mohou obracet
při řešení problémů z různých oblastí – prevence
záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního
zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a
kriminálního
chování,
rizikových
projevů
sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
I letos jsou otevřena dvě oddělení školní družiny, kde
v jednom oddělení jako vychovatelka působí
p. Jaroslava Kolihová, v dalším oddělení, které je
v provozu jen v odpoledních hodinách, je vychovatelkou
paní Alena Bauerová. Obě zároveň vykonávají
v základní škole funkci asistentek pedagoga. Jako další
asistentky pedagoga pracují p. Vlasta Vladařová a
p. Jana Krýzlová, DiS.
Už druhým rokem je škola zapojena do realizace
projektu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ
a ZŠ I“. Jedná se o projekt zaměřený na podporu dětí,
žáků a pedagogů mateřské a základní školy. V rámci
tohoto projektu působí i v základní i mateřské škole
školní asistentky, které poskytují žákům obdobnou
podporu jako asistentky pedagoga, ale částečně
poskytují
podporu
i
samotným
pedagogům
v organizačních a administrativních pracích, aby ti měli
více času na vlastní práci s dětmi.
Práci školníka zastává p. Zdeněk Rašpl a uklízečkou a
správcovou tělocvičny je p. Lenka Netrvalová.
Vedoucí učitelkou mateřské školy je p. Jitka
Vizingerová, dalšími učitelkami jsou p. Alena
Havlíková, p. Petra Havlíčková a sl. Nikola
Kubernátová.
Personální obsazení ve školní kuchyni je stejné jako
v loňském školním roce – vedoucí ŠJ je p. Martina
Skuhravá, hlavní kuchařkou p. Pavlína Prunerová,
kuchařkou p. Ilona Třísková, a pomocnou kuchařkou
paní Michaela Janotová.

V pátek 14. září zahájili žáci 4. a 5. ročníku výuku
plavání. Žáci 4. ročníku budou na plavání jezdit
prvním rokem, proto absolvují základní výcvik. Žáci
5. ročníku budou jezdit již druhým rokem a čeká je
zdokonalovací kurz. Celkem navštíví plavecký bazén
desetkrát a prvních pěti lekcí se zúčastní i děti
z mateřské školy.
Od října začnou fungovat i některé zájmové kroužky.
Paní učitelka Šustáčková povede stejně jako
v loňském roce kroužek Šikulů, pan učitel Mašát se
nadále bude věnovat dívčímu florbalu. Žáci 2. až
5. ročníku měli možnost se přihlásit do florbalového
kroužku, který bude probíhat v pondělí odpoledne
pod vedením p. učitele Časty z klatovské základní
školy a ve středu odpoledne bude probíhat
basketbalový kroužek s panem Svojanovským
z klatovského basketbalového klubu. Velkou
pozitivní změnou je, že zřizovatel školy v rámci
provozního příspěvku finančně zajistí vedení těchto
kroužků, a tak jsou pro žáky od začátku letošního
školního roku kroužky bezplatné. Že jsou to
prostředky vynaložené účelně, jistě nemusím
zdůrazňovat – všem nám jde o to, aby naše děti svůj
volný čas netrávily touláním se po vsích a
vymýšlením různých lumpáren, jejichž náprava
mnohdy stojí nemalé finanční prostředky, ale aby se
věnovaly rozvíjení talentu a dovedností a alespoň na
chvíli zapomněly na počítače, mobilní telefony a další
vymoženosti techniky, poznávaly se se svými
kamarády jinak než ve školních lavicích a poznaly
sílu týmové spolupráce. Věřím, že i noví zastupitelé
budou této myšlence nakloněni a budeme moci dětem
kroužky bezplatně poskytovat i nadále.
V novém školním roce přeji všem svým
spolupracovníkům i dětem hodně sil a chuti do práce.
Mgr. Václava Čejková

Mateřská škola
Se začátkem školního roku jsme se v naší školičce
přivítali se svými loňskými kamarády. Se třemi
nováčky jsme se už stačili seznámit a začlenit je mezi
ostatní. Také se u nás vyměnily mladé paní učitelky místo Péti si s námi hraje Niki.
Už teď v září jsme začali jezdit do bazénu
v Klatovech na kurzy plavání. Čekají na nás divadelní
představení a v brzké době si s rodiči dohromady
ve školce pohrajeme a jistě něco pěkného vytvoříme.
Celým rokem nás v MŠ budou provázet trpaslíci,
skřítci, šmejdílkové, Palečkové a možná se objeví i
nějaký obr :-). Zjistíme mimo jiné, co to chřestí
v makovici, jak je to s čepicemi a co všechno trpaslíci
dokáží…
Víš, co chřestí v makovici?
Přece malí trpaslíci.
Řehtačkami zachřestí
mě i tobě pro štěstí….
Hodně štěstí a příjemný podzim!

Kultura
Pojďte s námi za kulturou…
V říjnu srdečně zveme na setkání se známou
cestovatelskou dvojicí Jana Dvorská a Míloš Kašpar.
Zavítáme s nimi do překrásného kraje a objevíme
nádherná zákoutí Českosaského Švýcarska. Beseda se
uskuteční ve středu 24. října od 18 hodin v ZŠ.
V sobotu 10. listopadu zveme do KSC v Měčíně na
PLES MĚSTA MĚČÍNA. K tanci bude hrát skupina
Sentiment.
Nové trendy a další kreativní nápady můžete shlédnout v
sobotu 17. listopadu od 15 hodin v salonku v KSC
v Měčíně. Na setkání s Vámi se těší paní Martina
Reiserová. (Tato akce bude i prodejní, vše s čím se bude
pracovat, si můžete i zakoupit).
Plánujeme koncert pěveckého sboru Melodica.
Případné změny termínů nebo časů budou vyhlášeny.
KK

Spolky

bytost u sebe má cedulku, na které je kousek příběhu.
Některé děti zrovna nerespektovaly směr cesty, a
proto jsme šli v protisměru a četli pohádku od konce
k začátku, což mělo také své kouzlo. Když jsme
dostali hlad, vydali jsme se do penzionu Pohádka na
polévku a cestou viděli kamerunské kozy a holandské
ovce, které žijí v místní miniZOO. Pochutnali jsme si,
a jelikož se blížil odjezd vlaku, museli jsme se
přiblížit k nádraží. Vrátili jsme se v pořádku ve 13:10
hod, rozhodně ne odpočatí, ale šťastní, že jsme
strávili příjemné odpoledne s dětmi a jejich
maminkami. Těším se na příští rok, kdy proběhne již
4. ročník akce S batolátky za strašidýlky.
Za VKŠM Denisa Čejka Hájková

Hospůdka Na Radnici
Hospůdka Na Radnici zve všechny příznivce dobrého
jídla a pití k posezení. Návštěvníci se mohou těšit
nejen na naši stálou nabídku piva, ale i na týdenní
speciál. Kuchyně je zaměřena na sezonní suroviny,
české i mezinárodní. Každou sobotu můžete ochutnat
speciality z našeho menu, které pro vás připraví český
„Gordon Ramsay“ – Pavel Negr Veit. Otevřeno
máme každou středu od 17:00 h a každou sobotu
od 11:00 h.

Pozvánka
1. 10. - 31. 10. 2018 se bude konat ve vestibulu Městské
knihovny Měčín
výstava ke 100 letům založení
republiky. Otevřeno v provozní době knihovny. Všichni
jsou srdečně zváni!
S batolátky za strašidýlky

Dne 29. 8. 2018 se již třetím rokem uskutečnilo putování
za strašidýlky na Brčálníku. Výletu se zúčastnilo 5
maminek a 9 jejich ratolestí. Děti byly ve věku od 2 do 8
let, tudíž o zábavu bylo skutečně postaráno. Vyrazili
jsme v 8:51 vlakem z Klatov a pokračovali na zastávku
Hojsova Stráž - Brčálník. Ve vlaku i přes velkou
obsazenost vládla příjemná a pohodová atmosféra. Po
příjezdu na místo jsme se vyfotili a vydali se vstříc
úctyhodnému kopečku. V Pohádkové zahradě na nás
čekala spousta skřítků, víl a pohádkových bytostí. Každá
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