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Vážení spoluobčané,
v těchto dnech, kdy se do Vašich rukou dostává nové
vydání Měčínských novin, letošní podivná zima pomalu
končí, vlády se ujímá jaro a všechno najednou vypadá
radostněji.
V průběhu ledna jsem jako již tradičně navštívil
výroční valné hromady spolků a organizací. Většina byla
velmi dobře připravena a proběhla v pracovním a
mnohdy kritickém duchu. Myslím si jen, že trocha
kritiky i do vlastních řad by určitě neškodila. Jinak jejich
úroveň hodnotím velice kladně, děkuji všem
za
odvedenou práci a pevně věřím, že ve velmi dobré
spolupráci budeme i nadále pokračovat.
Jak jsem již předeslal v minulých Měčínských
novinách, i v letošním roce nás čeká velké množství
práce. V Bílukách byla za 180 000 Kč položena nová
krytina na hasičské zbrojnici, pro SDH Měčín bylo
zakoupeno vozidlo FORD TRANZIT a přívěsný vozík
za takřka 200 000 Kč. Úspěšně pokračuje také výstavba
kulturně společenského centra v Měčíně. První část, tj.
výčep, sociální zařízení, klub seniorů a technické zázemí
je před dokončením, v květnu by měla proběhnout
kolaudace. Náklady na tuto první etapu stavby by
neměly přesáhnout 2 800 000 Kč. Kapacita této části
společenského centra je 41 míst ve výčepu a 40 míst v
klubu seniorů. V polovině března, po provedeném
výběrovém řízení, byla zahájena přístavba sálu o
rozměrech 25 x 10 m. Součástí sálu bude jeviště, dvě
šatny pro účinkující a sociální zařízení. Náklady na tuto
stavbu budou činit 3 080 000 Kč a kapacita bude 130
míst. Dokončení a kolaudaci předpokládáme do konce
srpna letošního roku. Pro provozování tohoto zařízení
hledáme nájemce. Bližší informace u starosty města.
Dále město získalo dotaci 160 000 Kč na obnovení
koryta potoka v Měčíně v délce 100 m. Náklady
celkem budou 300 000 Kč. Také jsme instalovali
v Měčíně a Petrovicích měřiče rychlosti za cenu 90 000
Kč.
Jak sami vidíte, dost závazků se nám již podařilo
splnit, ale ještě nás čeká v letošním roce mnoho práce a
já pevně věřím, že díky Vaší pomoci a pochopení vše
úspěšně zvládneme.
Za to vše Vám ještě jednou děkuji a přeji veselé
Velikonoce, bohatou pomlázku Vám i Vašim rodinám.
Váš starosta
Stanislav Skala

manželům Janu a Drahomíře Zemanovým, trvale
bytem Klatovy, Mánesova 780 za cenu 30,- Kč za
l m2 a úhradu veškerých nákladů spojených
s odprodejem.
Návrh na odprodej byl zveřejněn na úřední desce
Města Měčín ve dnech 25.6.2013 – 12.9.2013.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej pozemku p.č. 593 k.ú. Nedanice o výměře
2 265 m2, vedeného jako trvalý travní porost –
zemědělský půdní fond. Pozemek bude rozdělen
geometrickým plánem dle domluvy manželům Janu
a Drahomíře Zemanovým trvale bytem Klatovy,
Mánesova 780 a paní Jaroslavě Říhové, trvale
bytem Praha 4, Modřany 3115 za cenu 30,- Kč za
l m2 a úhradu veškerých nákladů spojených
s odprodejem. Cesta zůstane ve vlastnictví města.
Návrh na odprodej byl zveřejněn na úřední desce
Města Měčín ve dnech 25.6.2013 – 12.9.2013.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo nabídku
k odkoupení objektu čp. 52 v Měčíně od firmy EB
Invest s.r.o., Cerhenická 435/16, Praha 10, Malešice
a rozhodlo, že nabídku ke koupi zastupitelstvo
nepřijímá.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje Dohodu o
poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova na
akci: „Oprava kaple u kostela v Měčíně“. Dotace
bude poskytnuta v celkové výši 94 692,- Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozbor
hospodaření ZŠ a MŠ Měčín – p.o. včetně všech
předložených
ředitelkou
organizace
příloh
k 30.9.2013 bez připomínek.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje odpisový
plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Měčín pro
rok 2013 – roční odpis ve výši 556 428,- Kč a pro
rok 2014 – roční odpis ve výši 556 428,- Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí
informaci
místostarostky
p.
Kubíkové
k probíhajícímu jednání ve věci uzavření smlouvy
na pozemky v nájmu zemědělského družstva.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo petici
občanů obce Petrovice „Za snížení kamionové
dopravy na komunikaci II/191 v úseku obce
Petrovice za zmírnění jejich negativních dopadů na
obec a občany“. Zastupitelé schvalují rozhodnutí
rady o instalování měřičů rychlosti a přípravu
projektové dokumentace na vybudování lávky
v Petrovicích.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo zápis
z kontrolního výboru č. 7/2013 a zápis z finančního
výboru č. 4/2013. Zastupitelstvo pověřuje starostu
k projednání usnesení v radě města a přijetí řešení.
Zastupitelstvo Města Měčín vydává obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2013 o poplatku za
komunální odpad pro rok 2014.

Městský úřad
Usnesení
ze 17. jednání zastupitelstva Města Měčín, konaného
dne 9.12.2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti
MěÚ Měčín
Nesplněná usnesení:
– Energie pod kontrolou – stále probíhá jednání
– prodej pozemků Radkovice – není dokončena
smlouva
– odprodej pozemku Petrovice – žadatelka nereaguje
na usnesení ohledně ceny pozemku.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo usnesení
minulého zastupitelstva č. 279 s tím, že pojistná
událost vzhledem k nízké škodě na budově nebyla
nahlášena z důvodu spoluúčasti. Zabezpečení obecních
objektů bude řešeno až podle finančních možností
města.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozpočtové
opatření č. 11/2013 a bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 10/2013 schválené radou dne 18.11.2013.
Zastupitelstvo města bere na vědomí a schvaluje
plnění rozpočtu leden – říjen 2013.
Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu na rok
2014, příjmy 16 294 500,- Kč, výdaje běžné
12 512 588,- Kč, výdaje kapitálové 5 500 000,- Kč.
Výdaje jsou včetně příspěvku příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Měčín. Rozpočet je schodkový ve výši
1 718 088,- Kč. Schodek bude pokryt zůstatkem na
účtech.
Zastupitelstvo města bere na vědomí sdělení starosty
k větrným elektrárnám s tím, že firma Ostwind nedala
žádnou nabídku.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje k prodeji
pozemek p.č. 2183/5 – ostatní plocha, v k.ú. Petrovice
o výměře 259 m2.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje k prodeji
pozemek p.č. 2183/4 – ostatní plocha, v k.ú. Petrovice
o výměře 258 m2.
Zastupitelstvo Města Měčín neschvaluje prodej
pozemků p.č. 1050/4 (výměra 2 357m2) a p.č. 1050/5
(výměra 2 330 m2) v k.ú. Nedanice, vedených jako
ostatní plocha – dobývací prostor.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej části pozemku p.č. 2201 v k.ú. Petrovice –
dle nového GP část „a“ o výměře 11 m2, která byla
přiřazena ke stavební parcele č. 70, paní Hrstkové
Jarmile, Petrovice čp. 28, za cenu 30,- Kč za l m2 a
úhradu veškerých nákladů spojených s odprodejem.
Návrh na odprodej byl zveřejněn na úřední desce
Města Měčín ve dnech 12.8.2013 – 20.11.2013.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej pozemku p.č. 602/1 k.ú. Nedanice o výměře
207 m2, vedeného jako ostatní plocha – neplodná půda,
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Sazba činí:
52 vývozů
2 550,- Kč včetně 15% DPH
40 vývozů
2 100,- Kč včetně 15% DPH
26 vývozů
1 700,- Kč včetně 15% DPH
12 vývozů
950,- Kč včetně 15% DPH
Jednorázový vývoz 100,- Kč včetně 15% DPH

Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje odprodej
pozemků p.č.1416 a část 1497 v k.ú. Radkovice,
místní část Osobovy.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje o pronájmu
části pozemku p.č. 3100/7 v k.ú. Měčín – u domu
čp. 37 panu Josefu Měsíčkovi za účelem občasného
parkování aut za cenu 500,- Kč / rok. Zastupitelé
souhlasí se zněním návrhu smlouvy.
Zastupitelstvo města rozhoduje o pronájmu
zemědělských pozemků ve vlastnictví města
Zemědělskému družstvu Měčín a Zemědělskému
družstvu Kbel a pověřuje starostu po upřesnění
pozemků k podpisu smlouvy s dodatkem, že
pronájem třetí osobě bude pouze se souhlasem
města tj. vlastníka.
Město Měčín nesouhlasí s pronájmem pozemků
panu Královi, Petrovice 14.
Zastupitelstvo města nesouhlasí s prodejem
pozemku p.č. 1113/24 v k.ú. Petrovice.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje účetní
závěrku pro rok 2013 příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Měčín a schvaluje rozdělení celkového
kladného hospodářského výsledku ve výši
160.292,50 Kč takto: 50,5 % prostředků tj. 81.000,Kč do fondu odměn a 49,5 % prostředků
tj. 79.292,50 Kč do fondu rezerv.
Zastupitelstvo města souhlasí a povoluje čerpání
finančních prostředků z FRM do výše 193.434,- Kč
na plánovanou rekonstrukci dlažeb v obou
podlažích budovy školy.
Zastupitelstvo města souhlasí s přerušením provozu
mateřské školy na období od 17. do 18. dubna 2014.
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1/2014
ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku
Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti
území PK veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou
– příspěvek pro rok 2014 činí 69.480,- Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 3 pojistné
smlouvy č. 8051420614.

Jednorázový vývoz je pouze pro chalupáře nebo navíc
k pravidelnému vývozu pro trvale bydlící.
Zastupitelstvo města schvaluje cenu vodného pro rok
2014 ve stejné výši roku 2013, tj. 1 m3 vody ve výši
23,35 Kč bez DPH – cena včetně 15% DPH činí 26,85
Kč.
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu lesního
technika o stavu obecních lesů.
Usnesení
z 18. jednání zastupitelstva Města Měčín, konaného
dne 26.2.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti
MěÚ Měčín
Nesplněná usnesení:
– Energie pod kontrolou – firma se neozvala, jednání
se ruší
– prodej pozemků Radkovice – není dokončena
smlouva
– odprodej pozemku Petrovice – žadatelka stále
nereaguje na usnesení ohledně ceny, bude postoupeno
do rady k projednání pronájmu pozemku, který užívá.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozbor
hospodaření za rok 2013 bez výhrad.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozpočtové
opatření č. 1/2014. .
Zastupitelstvo města schvaluje inventarizační zprávu
za rok 2013.
Zastupitelstvo města schvaluje návrh odměn
zastupitelů a členů komisí.
Zastupitelstvo
města
rozhoduje
o
zaslání
odsouhlasené protinabídky firmě Ostwind – nabídka.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej
pozemku p.č. 2183/5 v k.ú. Petrovice
o výměře 259 m2 paní
Daně Kellnerové, trvale
Klatovy, Mánesova 806/II, za cenu 30,- Kč za l m2 a
úhradu veškerých nákladů spojených s odprodejem.
Návrh na odprodej byl zveřejněn na úřední desce
Města Měčín ve dnech 11.12.2013 – 10.2.2014.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej pozemku p.č. 2183/4 v k.ú. Petrovice o
výměře 258 m2 panu Jaroslavu Horovi, Klatovy,
Pod Hůrkou 510 , za cenu 30,- Kč za l m2 a úhradu
veškerých nákladů spojených s odprodejem.
Návrh na odprodej byl zveřejněn na úřední desce
Města Měčín ve dnech 11.12.2013 – 10.2.2014.

Termín a vývoz velkoobjemových kontejnerů
Ve spolupráci se Západočeskými komunálními
službami Plzeň budou do obcí přistaveny
velkoobjemové kontejnery na odpad, do kterých je
možno uložit vše mimo železa, nebezpečného
odpadu a popele.
Kontejnery budou umístěny do obcí: od 11. dubna
do 12. dubna 2014.
Přistavené kontejnery mohou využít především
občané, kteří mají zaplacenou pravidelnou
známku na svoz komunálního odpadu.
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(PŠD). Zákonní zástupci tří dětí požádali o odklad
PŠD. Podle současné legislativy musí být žádost o
odklad doložena doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení a
odborného lékaře, nebo klinického psychologa.
Na základě těchto vyjádření bude rozhodnuto buď
o přijetí, nebo odkladu PŠD.

Stanoviště kontejneru:
Měčín
u DPS
u hasičské zbrojnice
Radkovice
u zastávky
Nedanice
u klubovny SDH
Bíluky
u hasičské zbrojnice
Nedaničky
u kapličky
Petrovice
u hospody
Třebýcina
u kapličky
Osobovy
u kapličky
Hráz
u hospody

30. leden, den, kdy se vydává vysvědčení
za 1. pololetí, byl u nás ve znamení sportu a hudby.
Uskutečnil se 2. ročník školního přeboru ve skoku
vysokém – Lednová laťka. Podobně jako loni mezi
sebou soutěžili žáci 2. stupně ve čtyřech
kategoriích. I letos bylo klání napínavé a žáci se
navzájem pobízeli k lepším výkonům. Po skončení
přeboru předvedli své vystoupení žáci z tanečního
kroužku společně se svojí lektorkou Marií
Braunovou a potom už následoval žákovský
koncert, který má u nás dlouholetou tradici. Malí
muzikanti potěšili své spolužáky krátkými
ukázkami hry na hudební nástroje a předvedli se i
recitátoři.

Svoz nebezpečného odpadu
Městský úřad v Měčíně ve spolupráci s firmou
Západočeskými komunálními službami Plzeň provede
sběr odpadu v našem regionu a to:
- televize
- zářivky, výbojky
- lednice
- odpadní oleje
- pneumatiky
- vyřazené léky
- ak. baterie
- odpad nátěrových hmot
Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte
prosím na příjezd sběrných vozů.
Sběr odpadu bude v jednotlivých obcích dle
uvedeného rozpisu a to dne 26. dubna 2014:
9,00 – 9,25
9,35 – 9,55
10,00 – 10,25
10,30 – 10,55
11,00 – 11,25
11,30 – 11,55
12,00 – 12,25
12,30 – 12,55
14,00 – 14,25
14,30 – 14,55

19. února proběhlo školní kolo recitační soutěže,
z něhož bohužel do okresního kola nepostoupil
žádný žák.
28. února proběhlo školní kolo matematické soutěže
Pythagoriáda pro žáky 6. – 8. ročníku. Žáci řešili
v čase 60 minut 15 obtížnějších zajímavých úloh,
při jejichž řešení mohli uplatnit logické uvažování,
představivost i počtářské dovednosti. Celkem se
zúčastnilo 24 žáků, z nichž se však žádný nestal
úspěšným řešitelem, a tak ani v této soutěži
nebudeme mít žádného zástupce v okresním kole.

Měčín - DPS
Měčín – požární zbrojnice
Bíluky
Petrovice
Osobovy
Radkovice
Nedanice
Nedaničky
Třebýcina
Hráz

5. března naši školu navštívili muzikanti
z Karlových Varů s pořady Muzikál pro starší žáky
a Písničky z pohádek pro mladší žáky. Tito
muzikanti už u nás byli podruhé a ani letos
nezklamali naše očekávání. Dokázali vytvořit
vynikající atmosféru a zapojit žáky do svého
vystoupení, zejména pak ty mladší. I letos se tohoto
pořadu zúčastnili také žáci z předslavské základní
školy, kteří k nám na některé pořady dojíždějí.

MěÚ Měčín

Základní škola
Zprávy ze školy

V týdnu od 10. do 14. března se uskutečnil lyžařský
výcvik žáků 7. a 8. ročníku. Oproti loňskému roku,
kdy v tomto termínu panovala na horách skutečně
zima a byly ideální lyžařské podmínky, byl letos
tento týden více než jarní. Proto jsme museli výcvik
pojmout turisticky. Nevadilo to však ani žákům, ani
pedagogům. Děti během týdne nachodily mnoho
kilometrů, zaplavaly si, viděly zajímavá místa na
Šumavě, pobesedovaly s pracovníky horské služby
28. ledna se uskutečnil zápis dětí do 1. ročníku na a pochutnaly si na mnoha dobrotách během
školní rok 2014/2015. K zápisu se dostavilo 17 dětí, zastávek v horských restauracích. Beze zbytku jsme
z nichž 14 již bylo přijato k povinné školní docházce využili krásné slunečné počasí a užili jsme si pohyb
I v novém roce pokračuje realizace projektu EU
Peníze školám, tzv. ŠABLONY. V lednu byla
odevzdána 3. monitorovací zpráva, jejíž součástí byly
již poslední sady digitálních učebních materiálů.
Zpráva byla bez připomínek schválena. Do konce
června bude realizace projektu ukončena, vytvořené
výukové materiály budou využívány ve výuce i během
následujících let.
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na čerstvém horském vzduchu, opálili se a nabrali
energii na zbývající část školního roku.

zajímavé věci o tom, co obnáší toto zaměstnání.
Ve středu večer nás paní učitelky odměnily
koupáním v bazénu. Předposlední den ve čtvrtek nás
nalákala Železná Ruda, protože byla nedaleko.
Navštívili jsme restauraci, kde se všichni mohli
občerstvit. Po náročné námaze následoval opět
bazén. Po návratu na tělocvičnu se všichni oblékli
do nachystaných masek a začal karneval. Paní
učitelky na nás byly hodné a udělily nám delší
večerku. Pátek jsme zakončili turnajem v kartách.
Poté následovalo vyhlášení všech soutěží, které
během týdne probíhaly. Pak jsme se odebrali
na vlak a jeli domů.

Mgr. Václava Čejková, ředitelka školy

Divadlo Plzeň
Dne 9.1.2014 jsme celá osmá a devátá třída navštívili
plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla. Všichni jsme
byli udivení z obrovského a nádherně ozdobeného
sálu. Obdivovali jsme obrovský lustr a nádherně
malovaný strop, na němž jako by andílci hlídali herce
před chybami. Zhlédli jsme Shakespearovu hru
Macbeth, je to hra skoro tak krásná jako samotné
divadlo. Jeho děj upoutá i lidi, kteří do divadla
nechodí. Sledovali jsme s napětím hru o úspěšném
Macbethovi, který potká čarodějky a ty mu předpoví
budoucnost, kterou postupně vyplňuje, nemohli jsme
spustit oči z jeviště. Náramně jsme si užívali tuto hru i
proto, že v ní hráli známí herci, např. Martin Stránský,
Andrea Černá. Po skončení hry jsme si všichni došli
pro oblečení, které jsme měli odložené v šatně
(v Klatovech ho musíme držet na klíně celé
představení). Cestou na autobusové nádraží jsme se
občerstvili v Plaze. Myslím si, že by se mezi námi
nenašel ani jeden žák, který by řekl, že se mu divadelní
hra nelíbila. Všichni jsme si tento den moc užili, byl to
zážitek na celý život, dokonce někteří z nás prohlásili,
že by na tuto divadelní hru jeli klidně znovu.

Marie Vizingrová, Sabina Třísková, 7. ročník

Školní družina

Dne 19. února se uskutečnil maškarní bál v družině,
připravili ho paní vychovatelka a žáci 9. ročníku.
Na karnevalu si zatančili čarodějnice, černokněžník,
princezny, ježibaby, karkulky, vodníci a mnozí
další. 9. ročník pod vedením Filipa Přibáně, Patrika
Knapa a Kláry Štampachové připravil pro děti různé
soutěže a vyhodnocení nejlepších masek.
Ve čtvrtek 27. února jsme opět vyrazili do kina
v Přešticích, kde nám promítali animované filmy,
čekání na začátek jsme si zpříjemnili zmrzlinou.
Ve středu 4. března jsme si pak ve školní družině
Eliška Linhartová, 8. ročník vyzkoušely práci s mozaikou. Vyráběli jsme dárky
pro maminky nebo jen tak pro radost. Práce
Divadelní představení
Dne 21. března 2014 naše škola díky Jitce Smutné jela s mozaikovými kostičkami se nám líbila, tak si ji
do pražského Divadla ABC na veřejnou generálku určitě ještě někdy zopakujeme.
ŠD Měčín
divadelního představení podle humoristického románu
Karla Poláčka ,,Bylo nás pět“. Příběh nás zavedl na Kultura
malé město počátku minulého století do party školáků. Pojďte s námi za kulturou …
Viděli jsme řadu herců, které známe z obrazovky a Konečně je tu jaro a s ním přichází i oslavy
filmů. Během představení nám vyhládlo, a tak jsme se Velikonoc.
šli občerstvit na Václavské náměstí do McDonaldu. Dovolte nám, abychom Vás všechny pozvali na
Děkujeme paní Jitce Smutné za zprostředkování tradiční velikonoční jarmark, který se uskuteční
v sobotu 12. dubna od 14 hodin, tentokráte
hezkého zážitku.
Nikola Šosová, Adéla Jakubčíková, 8.ročník v prostorách školního dvora. Součástí velikonočního
jarmarku bude divadlo pro děti. Začátek
Lyžařský výcvik
Myslíte si, že letošní lyžařský výcvik, který se představení je v 15 hodin ve školní jídelně.
uskutečnil 10. až 14.4. mohl být se sněhem? Tak to se Příjemné prožití Velikonoc Vám všem přeje
KK
opravdu mýlíte! I přes zdolávání příkrých a dlouhých
kopců, byl náš lyžařský výcvik krásný, ale krátký! Beseda o Rumunsku
V den, kdy náš "lyžák" začal, byli všichni natěšeni, jak Ve středu 19. března k nám do Měčína zavítala
se ubytujeme a budeme odpočívat. Odpoledne všechny známá cestovatelská dvojice Jana Dvorská a Miloš
přešel smích. Začali jsme delší procházkou Kašpar. Tentokráte nás zavedli prostřednictvím
po špičáckém areálu a den skočil výšlapem na Pancíř. dvou filmů do horských oblastí Rumunska, které si
Pokaždé, když jsme opustili pokoje, paní učitelky procestovali jen tak, sami dva s batohy na zádech.
vyhodnotily úklid našich pokojů cedulkami, na kterých Překrásná příroda plná zeleně, horských potoků,
bylo prasátko, mráček nebo sluníčko. V úterý nás divoce žijících koňských stád a malých vesniček
lákalo Čertovo a Černé jezero. Celý úterní večer jsme okouzlila přítomné velké i malé diváky. Všichni se
hráli karty. Další den jsme navštívili horskou službu už moc těšíme na další společné setkání, které (a to
na Špičáku pod pancířskou lanovkou. Pověděli nám už můžeme slíbit dnes) bude na podzim.
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bažantů, které vypustíme z umělého chovu) a zajíce
také spočítáme na prstech jedné ruky. V této době je
na ústupu i srnčí zvěř, která byla naší „hlavní“ zvěří.
Je to skutečnost, kterou zaznamenává většina
mysliveckých sdružení v ČR. Do popředí se dostává
zvěř černá (divoké prase), za kterou však zůstávají
výrazné škody především na polních kulturách, na
mláďatech, a to nejen lovné zvěře, ale také na
ptactvu, které hnízdí na zemi. Nechci tady opět
jmenovat aspekty přemnožení této zvěře, protože
v minulých článcích jsem toto již zmínil. V loňském
roce se nám povedlo odlovit 95 kusů černé zvěře a
především jsme se soustředili na lokality, kde se
tato zvěř zdržuje a samozřejmě působí také značné
škody. Požádali jsme k lovu této zvěře i o výjimky
ze zákona o myslivosti - lov prasat při umělém
osvětlení a lov bachyní na společném honu.
Ve všech případech nám orgán státní správy vyšel
vstříc.
Zvěř jelení je u nás zvěř přebíhavá, která se
vyskytuje jen sporadicky, proto v naší honitbě je
zvěří, se kterou myslivecky nehospodaříme.
V posledních 5 letech se u nás čím dál víc vyskytuje
daněk skvrnitý, se kterým budeme muset do
budoucna počítat nejen jako se zvěří lovnou, ale
také se zvěří problémovou, pokud se týká škod
na lesních kulturách a také v zemědělství. Za tímto
účelem se snažíme společně se sousedními MS
vytvořit oblast chovu daňka, která zaujímá rozlohu
o výměře větší než 25 000 ha, a tak bychom pak
mohli úspěšně s touto zvěří hospodařit a držet ji na
únosném stavu.
Každým rokem v prosinci jsme pořádali myslivecký
ples v restauraci U Šimánků. Jistě jste si všimli, že
v letošním roce tomu tak nebylo, protože sál už
neodpovídá účelům, ke kterým má být využíván, a
jiné vhodné prostory v blízkém okolí nejsou.
Doufáme, že až budou zprovozněny nové prostory,
které staví město Měčín, budeme moci v této tradici
pokračovat.
Nemohu nevzpomenout nového fenoménu dnešní
doby, a tím jsou všude zmiňované obnovitelné
zdroje. Dnes už víme, nebo já si to myslím, že je to
pouze honba za penězi, která je bohatě dotovaná
státem, a výsledkem je pro nás další položka
na faktuře od energetických společností „zelená
energie“. Ale to je jen můj názor. Firma OSTWIND
CZ s.r.o. (dále jen firma) by chtěla postavit mezi
obcemi Radkovice a Bíluky 7 větrných elektráren,
které budou na stožárech 140 m vysokých a jeden
list rotoru bude mít délku 49 m. Přitom zástupci
firmy tvrdili (při osobním jednání), že to nebude mít
žádný dopad na ráz krajiny a životní prostředí. Toto
nechám na zvážení každého z vás. Na schůzi MS

Markéta si už zase prozpěvuje
Markéta chodí do páté třídy základní školy
na Klatovsku. Velkou zálibou téhle copaté slečny je
zpěv. Ještě minulé léto však měla velké starosti se
školou a do zpěvu jí ani jejím rodičům rozhodně
nebylo. V minulém školním roce totiž vyvrcholily její
školní problémy. Markéta často vyrušovala, měla stále
větší problémy s prospěchem a na konci čtvrté třídy
propadla z matematiky.
Rodiče sami na přípravu školačky nestačili. Během
prázdnin proto rodina začala spolupracovat s Alenou
Černoškovou, pracovnicí společnosti Člověk v tísni.
Nejprve bylo nutné začít s přípravou na reparát. „Ten
se Markétě podařilo zvládnout a v novém školním roce
jsme začaly i s doučováním dalších předmětů,“
upřesňuje Černošková. Prospěch i chování ve škole se
během prvního pololetí zlepšily a paní učitelka
Markétu začala chválit. „Když jsme spolu začínaly,
Markéta z doučování nebyla moc nadšená. Teď už ji
učení baví. Poznám to podle toho, že si při
vypracování úkolů zpívá,“ usmívá se Alena
Černošková.
Společnost Člověk v tísni na Klatovsku poskytuje
sociální služby již 5 let, doučování a další podporu
vzdělávání nabízí od jara. Za tuto dobu se již podařilo
navázat spolupráci se školami a dalšími odbornými
institucemi. Úspěchem je i otevření školního klubu na
základní škole v Janovicích. „Dětem zde pomáháme
s úkoly a učením, ale máme pro ně připravené i různé
hry,“ uzavírá Alena Černošková.
Ze strany dětí, rodičů, škol i dalších institucí je
o službu na Klatovsku velký zájem. Společnost Člověk
v tísni proto pro práci s dětmi hledá dobrovolníky.
Dobrovolníkem se může stát kdokoli, kdo má čas dvě
hodiny týdně a je připraven na pravidelnou spolupráci.
Zájemci
o
dobrovolnictví
mohou
volat
na tel.: 739 320 231 nebo napsat email na adresu:
alena.cernoskova@clovekvtisni.cz

Spolky
Co se děje v MS Měčín
Chtěl bych vás krátce seznámit s tím, s čím se
setkáváme
v souvislosti
s činností
našeho
mysliveckého sdružení.
V loňském roce jsme opět dostali do pronájmu honitbu
od honebního společenstva Měčín zastoupeným jeho
starostou panem Václavem Duchkem. Touto cestou
bych chtěl poděkovat HS Měčín za bezproblémový
přístup k podpisu této smlouvy. Členové MS
(myslivecké sdružení) si toho velice váží. Tato honitba
má rozlohu více jak 2.600 ha a myslíme si, že máme
dost pestrou skladbu lovné zvěře, i když dnes už
můžeme zodpovědně říct, že bažant a koroptev z naší
honitby úplně vymizeli (nepočítám-li těch několik
6

Měčín jsme většinou hlasů odhlasovali, že zábavy jsme zorganizovali akci pro děti při
nepodpoříme výstavbu tohoto zařízení v naší honitbě. příležitosti loučení s létem, tentokrát v pirátském
Měli bychom chránit naši krajinu před jejím duchu, včetně hledání pirátského pokladu.
drancováním ve jménu „ochrany životního prostředí“.
Statistika uvádí, že v ČR ubude zástavbou 15 ha
zemědělské půdy každý den. Proto bychom měli být
všichni všímaví k tomu, co se kolem nás děje!
Kantor Jan – předseda MS Měčín

Maškarní karneval v Petrovicích

Povinný výcvik - Polygon

V přehledu vypadala aktivita našeho sboru takto:
Poděkování patří SDH Petrovice za zajištění a úklid
prostor pohostinství.
SDH Měčín
Pro SDH Měčín byl rok 2013 vcelku úspěšný, i když
ne všechno, co jsme dělali nebo o co jsme usilovali,
dopadlo úplně podle našich představ.
Určitě jsme rádi za přístavbu garáže pro zásahové
vozidlo Tatra. Z příspěvků od města Měčín, které
dostávají všechny společenské a sportovní organizace
postupně doplňujeme povinné a zákonem předepsané
vybavení členů zásahové jednotky. Díky dotaci téměř
100 000,– Kč bylo možné zakoupit 4ks nových
dýchacích přístrojů.

Údržba výzbroje a výstroje
Údržba vodních zdrojů
Údržba hasičského vybavení
Kulturní a společenské akce
Pomoc obcím
Preventivní a výchovná činnost
Příprava odbornosti členů

12 akcí
1 akce
6 akcí
3 akce
1 akce
1 akce
3 akce

odpracováno
153 hod
24 hod
136 hod
292 hod
24 hod
36 hod
112 hod

Celkem aktivita SDH Měčín

27 akcí

777 hod

Naše soutěžní družstvo se v roce 2013 zúčastnilo
celkem 13. soutěží organizovaných Okresním
sdružením Klatovy a jedné soutěže v Bílukách.
Bohužel do okresního finále se kluci v loňském roce
neprobojovali. O to víc nás všechny těší jejich
stabilní výkonnost a výsledky v soutěžích
Pošumavské hasičské ligy. Z 12. závodů se naše
družstvo zúčastnilo 11. soutěží a v celkovém
hodnocení se umístili na výborném 2. místě za loni
suverénní Hadravou a potvrdili, že patří mezi
absolutní špičku v celém okrese Klatovy. Je to
zasloužený úspěch, na který jsme všichni čekali.
Všem klukům, kteří se na tomto výsledku podíleli,
patří dík za velmi dobrou reprezentaci nejen našeho
sboru. Podařilo se jim navázat na vynikající
výsledky družstva z Petrovic a tím udržet vysoký
standard celého okrsku i města Měčín. Zasloužený
pohár a medaile si kluci převzali na slavnostním
vyhlášení celého ročníku PHL v Klatovech.
V současné době má náš sbor 70 členů, z toho
11 žen.

Povinný výcvik – Dýchací technika

Členové zásahové jednotky prodělali povinný výcvik
v tréninkovém polygonu v Plzni i předepsané lékařské
prohlídky. Kromě tradičního hlídání máje a májové
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hub a s praktickou ukázkou, jak správně očkovat a
pěstovat houby včetně
možnosti
zakoupení
očkovacího materiálu.
V rámci letošního roku
je to další akce, která
doplňuje zvolené téma
zahrádkářů Měčínska.
Fotografická ukázka,
jak nám doma rostou „Hlívy ústřičné“, je toho
příkladem.
Vyhlášení PHL 2013
Dalšími akcemi je Floristická soutěž (pro děti,
mládež a dospělé) a soutěž Mladý zahrádkář.
Naši členové se podíleli na odstraňování škod po Těšíme
se s Vámi na další akce pořádané
loňských záplavách. Bylo provedeno čištění studny
zahrádkáři.
v Měčíně v Cihelně, čištění cest v Bílukách a
ZO ČZS Měčín
v Měčíně, technická pomoc při čištění koupaliště Sport
v Petrovicích a čištění kanalizace v Malinci. Dále jsme Vážení sportovci, občané,
zavlažovali hřiště v Bílukách.
po zimní pauze se rozběhne soutěž I.B a také
Nyní bych chtěl upozornit na určitě neúmyslnou,
zřejmě tiskovou chybu z posledního vydání
Měčínských novin číslo 4/2013. V článku nazvaném
„Slovo starosty“ bylo uvedeno: „ Jen pro zajímavost,
v posledních několika málo letech investovalo město
do vybavení hasičského sboru a rekonstrukce
hasičské zbrojnice v Měčíně bezmála 8.000.000,Kč.“ Tady zřejmě chybí doplnění, že z této částky je
cca. 4.300.000,- Kč dotace. Z toho jasně vyplývá, že
město Měčín ze svých prostředků neinvestovalo
z uvedené částky ani polovinu. Největší dotace
3.500.000,- Kč byla na nákup nového zásahového
vozidla a byla poslední, která byla státem do okresu
Klatovy v takové výši přidělena. Tatra byla zakoupena
jen v nejnutnějším vybavení a ostatní je dokupováno
z příspěvku pro organizace. Věřím, že takto zkreslená
informace pronikla do tisku omylem, neboť pan
starosta, jako nejvyšší velitel hasičů i nejpovolanější
správce městské pokladny, by určitě takovou neúplnou
informaci do svého článku vědomě nedal. Bohužel
nevím, jak je možné, že stejná dezinformace byla
vytištěna i v Klatovském deníku ze dne 18. prosince
2013 a byli tak mylně informováni nejen občané
z našeho regionu, ale z celého okresu.
Miroslav Kubík, starosta SDH Měčín

Český zahrádkářský svaz
ZO ČZS Měčín pořádá v sobotu dne 12. dubna

2014 ve 13 hodin v Petrovicích u Měčína,
v sále (hasičské klubovně), přednášku PĚSTOVÁNÍ
LÉČIVÝCH A JEDLÝCH HUB s uznávaným,
vynikajícím odborníkem u nás i v zahraničí Ing.
Ivanem Jablonským, CSc.
Zveme všechny, kdo se chtějí seznámit s novými
poznatky a zkušenostmi v oblasti léčivých a jedlých

okresní soutěže. Zimní příprava probíhala v areálu
Sokola. Po podzimní části se muži A i B umístili
v horní polovině tabulky. Mládež podává dobré
výsledky a doufáme, že budou pokračovat i v jarní
části. Žáci se účastnili silně obsazeného turnaje, kde
obsadili velmi pěkné třetí místo. V letošním roce
jsme pořádali opět zimní turnaje a domácí oddíl
skončil v dobře obsazeném turnaji na prvním místě.
Program všech zápasů je k dispozici v hospůdce
na hřišti.
Dne 9.4. se v Měčíně uskuteční pohárové utkání,
kdy soupeřem našich fotbalistů bude první celek
Přeštic.
Všem příznivcům přejeme hodně fotbalové radosti
z výkonů našich mužstev.
Evžen Veselý
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