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Slovo starosty
Vážení přátelé,

foto z nácviku na představení Vodník
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dovolené a prázdniny utekly jako voda a já pevně
věřím, že jste si volna užili a nabrali nových sil do
další práce. I my jsme se snažili plynule pokračovat v
plnění naplánovaných akcí. V Radkovicích byla
opravena studna, v Měčíně pokračují práce na
výstavbě venkovního kulturního zařízení. Ve škole
byly do tříd nainstalovány za 300.000,- Kč nové
dveře. V částce 600.000,- Kč byly opraveny
komunikace v regionu, hlavně komunikace mezi
Osobovami a Radkovicemi. Na tyto opravy poskytlo
dar 100.000,- Kč ZD Měčín, za což touto cestou
děkujeme. Značné problémy jsme měli s vybráním
dodavatele výstavby lávky v Petrovicích. V prvním
kole se nepřihlásil nikdo. Museli jsme proto vypsat
druhé kolo a prodloužit termín dokončení na
20. 5. 2016. Z pěti uchazečů předložily nejlepší
nabídku Silnice Klatovy. Práce budou provedeny za
zhruba 950.000,- Kč. Dotace od Plzeňského kraje je
280.000,- Kč. Věřím, že tato stavba přispěje ke
zvýšení plynulosti provozu a bezpečnosti občanů.
Dále bylo dokončeno výběrové řízení a výběr
zhotovitele stavby ČOV v Měčíně. Nejlepší nabídku
předložila plzeňská firma STAVMONTA a to
v částce 44.380.398,- Kč. K tomu musíme připočítat
ještě veřejnou část přípojek. Tento týden očekáváme
schválení dotace od Ministerstva zemědělství ve výši
65 %. Dalších 15 % bude poskytnuto Plzeňským
krajem. Pak již nebude nic bránit zahájení výstavby
ještě v letošním roce. Výstavba ČOV byla
v posledních volbách prioritou všech třech
kandidujících stran, proto jsem rád, že tímto plníme
přání většiny obyvatel
Měčínska. O postupu
výstavby budete samozřejmě včas informováni.
Vážení přátelé, čeká nás obrovské množství práce,
které bude vyžadovat také pochopení a vstřícnost
z Vaší strany. Za obojí předem děkuji a věřím, že
společně vše opět zvládneme.
Váš starosta
Stanislav Skala

Návrh na směnu byl zveřejněn na úřední desce Města
Měčín ve dnech 21. 4. 2015 – 18. 5. 2015.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
směnu pozemků v majetku Klatovských realit p. č.
1338/7 o výměře 1189 m2 a 2/10 pozemku p. č.
1338/8 o výměře 169 m2 v k. ú. Měčín za pozemky
v majetku Města Měčín v k. ú. Nedanice p. č.1050/4
o výměře 2.357 m2, včetně stromů na nich rostoucích,
p. č. 1050/5 o výměře 2.330 m2, včetně stromů na
nich rostoucích a p. č. 1050/8 o výměře 357 m2.
Návrh na směnu byl zveřejněn na úřední desce Města
Měčín ve dnech 21. 4. 2015 – 18. 5. 2015.
Zastupitelstvo města navrhuje odprodej části
pozemku p. č. 931 v k. ú. Třebýcina (místní část
Hráz).
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
bezúplatný převod pozemku p. č. 2136/49 v k. ú.
Petrovice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
Zastupitelstvo města projednalo a navrhuje prodej
pozemků:
K. ú. Petrovice: p. p. č. 46/1, 46/2 a části pozemků č.
2183/6, 2165/1, 2136/85, 2136/86, 51. k. ú. Bíluky p.
p. č. 17/3 a část p. č. 60/2, části p. č. 1102/2, části p.
č. 1120/4.
Zastupitelstvo města navrhuje pronájem rybníků v k.
ú. Radkovice p. č. 365/1 a p. č. 11, k. ú. Petrovice –
Jamky p. č. 2142/1.
Zastupitelstvo projednalo žádost TJ SOKOL Měčín
o koupi pozemku p. č.3007/1 v k. ú. Měčín. Odložilo
odprodej pozemku na příští jednání.

Městský úřad
Usnesení
z 6. jednání zastupitelstva Města Měčín,
konaného dne 22. 6. 2015
Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh dopravního
řešení jízdních řádů autobusů ČSAD od firmy POVED
Plzeň.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje Smlouvu o
poskytování pečovatelské služby v DPS Měčín
s Oblastní charitou Klatovy. Dotace bude ve výši
60.000,-- Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo Závěrečný účet
Města Měčín včetně zprávy Finančního výboru a dává
souhlas s celoročním hospodařením bez výhrady. Při
přezkoumání hospodaření Krajským úřadem v Plzni za
rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.
3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Závěrečný účet
města byl zveřejněn na úřední desce města dne 9. 6.
2015 a sejmut dne 22. 6. 2015.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo Závěrečný účet
Svazku obcí Měčínsko bez výhrad. Závěrečný účet
svazku byl zveřejněn na úřední desce města dne 29. 5.
2015 a sejmut dne 22. 6. 2015.
Zastupitelstvo Města Měčín jednohlasně schvaluje
účetní závěrku Města Měčín za rok 2014.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a schvaluje
Rozbor hospodaření města za období 1 – 4/2015 včetně
komentáře.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje rozpočtové
opatření č. 5/2015. Příjmy jsou zvýšeny o 111.380,- Kč,
výdaje zvýšeny o 58.000,- Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje a jmenuje pana
Mgr. Martina Vladaře do funkce velitele jednotky
SDHO Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje navýšení kapacity
školní družiny na 60 žáků (2 oddělení s ranním i
odpoledním provozem).
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a schvaluje
čerpání příspěvku na provoz k 31. 3. 2015 příspěvkové
organizace ZŠ MŠ Měčín včetně účetních sestav –
rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloh účetní závěrky.
Souhlasí s přijetím sponzorského daru od Mgr.
Vladařové ve výši 2.000,--Kč a schvaluje žádost o
čerpání finančních prostředků z FRM ve výši 14.066,-Kč bez DPH na instalaci nového osvětlení v učebně.
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje upravené zadání
změny č. 2 územního plánu.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí a
schvaluje příspěvek od ZD Měčín na opravu místní
komunikace mezi obcemi Radkovice a Osobovy ve výši
100.000,--Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín bere na vědomí informace
starosty ke stavbě ČOV Měčín.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
směnu části pozemku p. č. KN 1499 v majetku města za
část pozemku p. č. KN 35/10 v majetku SJM Hartmann
Werner a Hartmannová Jarmila v k. ú. Radkovice,
místní část Osobovy.

Usnesení
ze 7. jednání zastupitelstva Města Měčín,
konaného dne 21. 9. 2015
Zastupitelstvo Města Měčín schvaluje rozpočtové
opatření č. 8 /2015. Příjmy jsou zvýšeny o 300.000,Kč, výdaje zvýšeny 288.500,- Kč.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a schvaluje
Rozbor hospodaření města za období 1 – 7/2015
včetně komentáře.
Zastupitelstvo bere na vědomí upřesněné informace
ke kalkulaci vodného pro rok 2015.
Zastupitelstvo města znovu projednalo návrh
dopravního řešení jízdních řádů autobusů ČSAD od
firmy POVED Plzeň. Jízdní řády budou zveřejněny a
doručené podněty budou postoupeny firmě POVED.
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace
k ČOV Měčín.
Zastupitelstvo města schvaluje Pachtovní smlouvu se
ZD Měčín na pozemek p. č. 224 v k. ú. Petrovice,
s výpovědní dobou 10 let. Pozemek nebyl omylem
zařazen do původní smlouvy.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje zvýšení
nájemného z pozemků od 1. 1. 2015 dle smlouvy se
ZD s výpovědní lhůtou 10 let na částku 2.000,Kč/ha.
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Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje prodej
pozemků 682/1 o výměře 1290 m2, p. č. 682/2 o
výměře 118 m2 a část pozemku 927/2 o celkové
výměře 376 m2 v Třebýcině.
Zastupitelstvo Města Měčín opět odkládá rozhodnutí
o návrhu na prodej části pozemku 3007/11 v Měčíně.
Zastupitelstvo Města Měčín projednalo a schvaluje
čerpání příspěvku na provoz k 30. 6. 2015
příspěvkové organizace ZŠ MŠ Měčín včetně
účetních sestav – rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloh
účetní závěrky.
Zastupitelstvo města schvaluje zaplacení členských
příspěvků ve výši 1.148,- Kč pro SMO PK.
Zastupitelstvo města, jako vlastník nemovitosti čp. 43
Měčín, dává souhlas k umístění sídla Mysliveckého
sdružení Měčín, z. s.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí
účelové dotace určené na výdaje jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce s Plzeňským krajem.
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření budoucí
smlouvy na zřízení věcného břemene pro stavbu
Měčín, ulice Dvorská – kabely NN za cenu
106,80 Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 3/2015
finančního výboru.
Zastupitelstvo
města
schvaluje
Směrnici
o inventarizaci – Plán inventur Města Měčín na rok
2015.
Zastupitelstvo města pověřuje ing. Bezděka a ing.
Vladaře k přípravě vyhlášky na oceňování pozemků.
Zastupitelstvo bere na vědomí informace k lávce
Petrovice.

Zastupitelstvo města rozhoduje a schvaluje smlouvu o
poskytnutí dotace ve výši 2.000,- pro Diakonii ČCE
Plzeň pro pokrytí nákladů spojených s dopravou našich
občanů do denního stacionáře v Soběkurech a do centra
denních služeb v Merklíně.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o výpůjčce č.
150885, kterou Národní muzeum v Praze zapůjčuje
sbírkové předměty za účelem vystavení ve stálé expozici
Skašovské hračky.
Zastupitelstvo odkládá rozhodnutí o pronájmu rybníků
v Radkovicích (spodní a horní) a rybníky Jamky I a
Jamky II do dalšího jednání.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej části pozemku p. č. 931, dle nového geom.
plánu p. č. 931/4 o výměře 21 m2 v Třebýcině, obec
Hráz paní Anežce Kozákové, trvale Měčín, Školní 56, 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 30. 6. 2015 – 21. 9. 2015.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje prodej části
pozemku 931 (dle nového GP 931/5 – výměra 26 m2) v
Třebýcině, obec Hráz.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej pozemku p. č. 17/3 o výměře 58 m2 v Bílukách
panu Václavu Cibulkovi, trvale Plzeň, Martinská 10/1,
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 30. 6. 2015 – 21. 9. 2015.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej pozemku p. č. 51 o výměře 270 m2 v
Petrovicích panu Stanislavu Muknšnáblovi, trvale
Přeštice, Třída l. máje 1055, 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 30. 6. 2015 – 21. 9. 2015.
Zastupitelstvo Města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej pozemku p. č. 46/2 o výměře 162 m2 v
Petrovicích paní Kateřině Jansové, trvale Plzeň,
Hodonínská 1054/47, 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 30. 6. 2015 – 21. 9. 2015.
Zastupitelstvo města Měčín rozhoduje a schvaluje
odprodej pozemku p. č. 46/1 o výměře 199 m2 v
Petrovicích paní Heleně Hromadové, trvale Měčín, část
Petrovice čp. 92, 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 30. 6. 2015 – 21. 9. 2015.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje prodej pozemku
1399/14 o výměře 1067 m2 a p. č. 1328/2 o výměře 1599
m2 v Radkovicích, místní část Osobovy.
Zastupitelstvo Města Měčín navrhuje prodej pozemků
404/9 o výměře 518 m2, p. č. 354/1 o výměře 704 m2,
381/2 o výměře 3671 m2, p. č. 381/1 o výměře 3989 m2
v Nedaničkách.

MěÚ Měčín

Základní škola
Zprávy ze školy
Po dvou skutečně letních měsících jsme se opět
sešli ve škole. Podobně jako v několika
posledních letech i letos bylo o prázdninách ve
škole rušno. V obou podlažích budovy základní
školy probíhala výměna původních dveří a
obložek. Nechtěli jsme tyto velké dvoukřídlé
dveře nahradit jen tak nějakými dveřmi. Chtěli
jsme zachovat ráz budovy a k tomu patří velké
dvoukřídlé „psaníčkové“ dveře. Pro jejich
zhotovení
a
výměnu
bylo
vybráno
zastupitelstvem truhlářství Jaroslava Kreuzera
v Předslavi, který pro naši školu vyráběl i
nábytek a provádí nám drobné truhlářské opravy.
A že se dveře skutečně povedly, mohli žáci
posoudit 1. září. Celá výměna obložek a dveří
byla provedena nákladem 234 000 Kč. Kromě
výměny dveří byla firmou pana Libora Vizingra
v učebně č. 15 vyměněna elektroinstalace a
osazeno nové osvětlení, které splňuje hygienické
požadavky. Tyto práce byly provedeny nákladem
14 066 Kč. Poděkování patří zřizovateli, Městu
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Měčín, který z fondu reprodukce majetku základní
školy uvolnil potřebné částky. A již tradičně
veškeré malířské práce (a v naší škole jich není
nikdy málo) prováděli pracovníci firmy pana
Stanislava Smoly. Byla provedena oprava herních
prvků na zahradě a drobné opravy v tělocvičně,
vyměněn byl písek v pískovišti na zahradě a
v doskočišti. Veškeré úklidové práce po těchto
akcích byly perfektně zvládnuty a nic nebránilo
včasnému zahájení školního roku.
Díky poctivé práci a svědomitému přístupu všech
zaměstnanců školy, kterým patří mé poděkování,
mohli 1. září usednout žáci do svých lavic. Svůj
velký den mělo 15 nových prvňáčků – z Měčína
Joana Atanasova, Matěj Biroš, Matěj Kuneš, Martin
Motlík, Natálie Němcová, Eliška Šindelářová,
Natalie Uldrychová, Martin Větrovec, z Předslavi
Evelína Dudová a Karolína Sigmundová, z Petrovic
Martin Němec, z Radkovic Eliška Dlouhá,
z Třebýciny Nikola Vlachová, ze Kbela Lukáš
Duchek a z Bíluk Michaela Řehoušková. Nevítali
jsme ale jen nové prvňáčky. Po mnoha letech jsme
letos mohli každý ročník zařadit do samostatné
třídy, a tak od září naše řady posílila nová paní
učitelka 1. stupně paní Mgr. Radmila Jankechová.
Třídními učiteli jsou:
I. třída, 1. ročník – Mgr. Jitka Sedláková
II. třída, 2. ročník – Mgr. Michaela Šustáčková
III. třída, 3. ročník – Mgr. Radek Mašát
IV. třída, 4. ročník – Mgr. Radmila Jankechová
V. třída, 5. ročník – Mgr. Hana Poláková
VI. třída, 6. ročník – Mgr. Eva Toušová
VII. třída, 7. ročník – Mgr. Jana Rábová
VII. třída, 8. ročník – Mgr. Jiří Zahálka
IX. třída, 9. ročník – p. Alena Cintulová
Bez třídnictví je letos p. Marie Chloupková. 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 vzděl. potřebami
(vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj
a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, 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). 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.
Otevřena jsou letos dvě oddělení školní družiny,
kde v prvním oddělení jako vychovatelka nadále
působí p. Jaroslava Kolihová, ve druhém
oddělení, které bude v provozu jen v odpoledních
hodinách, je vychovatelkou paní Alena
Bauerová. Obě zároveň vykonávají v základní
škole funkci asistentek pedagoga. Jako další
asistentka pedagoga pracuje p. Vlasta Vladařová.
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 a p. Petra Havlíčková, která zároveň
zastává práci uklízečky v MŠ.
Personální obsazení ve školní kuchyni se také
nezměnilo – vedoucí ŠJ je p. Martina Skuhravá,
hlavní kuchařkou p. Pavlína Prunerová,
kuchařkou p. Ilona Třísková a pomocnou
kuchařkou p. Růžena Houlíková.
V pátek 11. září zahájili žáci 4. a 5. ročníku
výuku plavání. Žáci 4. ročníku se zúčastní kurzu
plavání 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.
Mgr. Václava Čejková

Kultura
Pojďte s námi za kulturou…
Pro nadcházející podzimní období jsme pro Vás
připravili …
V sobotu 10. října se můžete pobavit při
komedii Proutník pod pantoflem v provedení
kbelského
divadelního
spolku.
Začátek
představení je v 19 hodin v novém sále KSC
v Měčíně.
Na středu 14. října je připravená beseda
s cestovatelskou dvojicí Jana Dvorská, Miloš
Kašpar. Zavítáme opět do Indie, země plné
kontrastů. Do země, která nabízí člověku úplně
4

jiné bohatství, klid, pokoru, víru a naději.
Tentokráte navštívíme - Varanasi, Khajuraho,
Órčha, Bodgaja.
Začátek je v 18 hodin v ZŠ v Měčíně.

Nominováni byli všichni, kdo v den konání
dosáhli věku alespoň 35 let. Mladší se zúčastnili
jako pořadatelé a rozhodčí. Stejně tak ti, jejichž
moudrost dosáhla takové úrovně, že si nemuseli
nic dokazovat při sportovním klání, se ujali role
fanoušků, rozhodčích a pořadatelů. Sportovní
disciplíny byly vybrány a sestaveny podle
zdatnosti a momentální kondice všech sportovců.
Touto akcí se podařilo propojit a stmelit všechny
generace obyvatel Větrovny.

V sobotu 7. listopadu od 20 hodin zveme všechny
příznivce dechové hudby na PRVNÍ PLES
MĚSTA MĚČÍNA. K poslechu, ale především
k tanci bude v sále KSC hrát populární hudební
skupina Babouci. Vstupenky na ples budou v
O.S.
prodeji od poloviny října na MÚ u paní
Literárně-dramatický
seminář
Hromadové. Cena vstupenky je 150 Kč.
V půlce prázdnin se konal osmidenní literárněNa páteční podvečer 20. listopadu jsme připravili dramatický seminář, který pořádala Petra
Kreativní setkání s paní Martinou Rajserovou. Braunová. Většina ji zná jako spisovatelku, ale
Předvede nám své floristické umění a také nám my v Měčíně víme, že opravuje starou školu z
poradí a názorně ukáže, jak zajímavě a netradičně devatenáctého století a vede dramatický kroužek
zabalit různé dárky. Akce proběhne v KSC v na naší škole.
Celý týden jsme měli krásné počasí, a proto jsme
Měčíně v 18 hodin.
hodně hráli hry venku. Jelikož s námi měla jet i
29. listopadu je 1. adventní neděle. Přijďte s námi kuchařka, ale ta onemocněla, vařila nám Petra. I
slavnostně rozsvítit vánoční stromeček. Čas bude když si nebyla jistá, že to zvládne, dokázala nám,
že umí velké dobroty.
upřesněn rozhlasem a na plakátech.
V pátek 4. prosince zveme všechny malé ale i velké Po několika dnech se začaly rozdělovat role.
na Čertovské dovádění při diskotéce a soutěžích. Tento tábor je velmi výjimečný v tom, že týden
Součástí bude již tradiční Čertovský jarmark. Čas se učíme texty a po týdnu, kdy pro nás mají přijet
rodiče, jim ukážeme, co všechno jsme schopni si
upřesní rozhlasové hlášení.
za týden zapamatovat. Letos jsme hráli divadlo
Předvánoční čas si můžete zpříjemnit také hudbou. na téma básniček. Dohromady jich bylo
Zveme Vás v neděli 20. prosince na vánoční devatenáct od známých básníků. U nás všech
nejvíce vedly básně Mrchožrout - Shel
koncert souboru Lada a sboru ZŠ v Měčíně.
Věříme, že si z naší bohaté nadílky vyberete a Silverstein, Pouta - Guillaume Apollinaire a
Píseň o lásce - Jaroslav Seifert.
prožijete hezké chvíle s kulturou.
KK Jsem ráda, že jsem měla příležitost na seminář
jet. Velice se těším na příští rok. Moc děkuji
Petře, jak se o nás všechny starala.
V Měčíně na Větrovně se soutěžilo
Tereza Bendová

Zprávy z knihovny
Milí čtenáři a spoluobčané,
doba volna a horkého léta je za námi a já musím
s lítostí poznamenat, že i když jsem tu teprve od
ledna, ještě jsem se nesetkala se všemi čtenáři i
přesto, že mají vypůjčené knihy. Tímto chci
poprosit, aby je vrátili nebo se přišli domluvit na
jiném řešení, neboť na ně čekají další čtenáři.
Chtěla bych podotknout, že v roce 2016
proběhne v naší knihovně revize všech knih a
byla bych ráda, kdyby bylo vše v pořádku.
Myslím si, že je to v zájmu nás všech. Děkuji.
„Na Větrovně tam to žije, lidé jsou tam ryzí, sport,
S radostí musím oznámit, že "Batolátka" se
legrace, pomoc druhým jim nikdy není cizí.“
scházela i o prázdninách. Někteří na začátku
V sobotu 22. 8. 2015 se sešla parta „Větrováků“,
školního roku nastoupili do mateřské školy, těm
aby společně prožili sportovní prázdninové
přejeme mnoho úspěchů, a někteří dovršili
odpoledne plné recese, soutěžení a legrace.
batolecího věku, takže je tímto mezi námi vítám.
5

fotbalových soutěží prováděny výhradně
elektronickou formou (zápisy utkání, stejně jako
provádění přestupů, hostování, fakturace, veškerá
korespondence s kluby). Systém přes počáteční
drobné nedostatky funguje spolehlivě a ušetří
množství času i finančních prostředků. Díky
systému si mohou zájemci prakticky okamžitě
zjistit výsledky utkání včetně všech podrobností
(www.fotbal.cz).
Vaše knihovnice A-Tým-1.B třída
Mužstvo se v loňském ročníku zachránilo
v hodině dvanácté a až baráž rozhodla o setrvání
v 1. B třídě. Do přípravy na nový soutěžní ročník
se zapojila většina hráčů. Hostování prodloužili
František Jarolím ze Sušice, Luboš Drmola
z Janovic, z působení v zahraničí se vrátil David
Gajdušek.
Tým
dále
doplnili
mladíci
dorosteneckého věku. Příprava proběhla ke
spokojenosti hráčů i trenérů a výsledky a
předváděná hra v přípravných zápasech se
soupeři z vyšších soutěží dávala naději na lepší
výsledky než v předešlé sezoně.
Po pěti odehraných kolech je mužstvo na 3. místě
foto: Batolátka v akci
a doufáme, že v předváděných výkonech bude
pokračovat i nadále.

Stále se mohou připojit i další každou středu od
devíti do desíti hodin dopoledne. Díky nim jsme
získali i nové čtenáře v podobě rodičů těchto dětí.
Doufám, že jste ještě nezapomněli na
předprázdninový koncert, kde se "Batolátka"
představila a již teď Vám můžu slíbit, že vystoupí i
na dalším. Do konce roku si připraví i něco z trochu
jiného soudku. Možná Vás všechny překvapí. Už
teď se můžete těšit!

Spolky

SDH Měčín
Sbor dobrovolných hasičů Měčín pořádal dne
29. 8. 2015 zábavné odpoledne pro děti při
příležitosti ukončení letních prázdnin. Děti si
během celého odpoledne mohly vyzkoušet, jak jsou
zdatné a šikovné v nejrůznějších hasičských
dovednostech, jako např. hasičský útok nebo
štafeta. Za splnění jednotlivých úkolů si pak mohly
za odměnu vybrat ze spousty zajímavých cen.

#

Klub

ZV R P S

B

1.

TJ Keramika Chlumčany

5 4

0

1 15:6

13

2.

TJ Svat. Hrádek

5 4

0

1 12:6

12

3.

TJ Sokol Měčín

5 3

0

2 9:7

10

4.

TJ STARÝ SMOLIVEC

5 3

0

2 8:5

9

5.

TJ Sokol Štěnovice

5 3

0

2 9:7

9

6.

TJ S. Spálené Poříčí

5 3

0

2 8:10

9

7.

TJ Sokol Losiná

5 3

0

2 7:9

8

B-Tým-IV. třída
Béčko se stejně jako v minulosti potýká
s nedostatkem hráčů a to především v případech,
kdy se kryjí zápasy s A-Týmem a nelze využít
služeb svých kolegů. Přesto pohled na tabulku
nevypadá špatně a předpokládáme, že mužstvo
bude stejně jako v minulých sezonách útočit na
medailové pozice.

Sport
Sokol Měčín
Podzimní fotbalová klání jsou již v plném proudu, a
proto přinášíme informace, co nového a jak si
vedou naše mužstva.
Od nového soutěžního ročníku jsou všechny úkony
spojené s administrativou a organizací všech

#

Klub

ZV R P S

B

1.

SK Bolešiny B

5 4

0

1 17:8

12

2.

S. Měčín B

5 3

0

2 15:12

10

3.

SKP O. Nýrsko B

5 3

0

2 22:8

9

4.

TJ Měcholupy B

5 3

0

2 15:10

9

5.

S. Dlažov

5 3

0

2 17:12

9

6.

S. Vrhaveč B

5 3

0

2 10:9

9

7.

S. Týnec

5 3

0

2 14:14

8

6

Mladší žáci – OP
Po minulé sezoně skončili z věkových důvodů
3 hráči. Kádr byl doplněn hráči, kteří patří věkově
ještě do starší přípravky. Mužstvo má za sebou
3 odehraná kola a uvidíme, jak se jim povede
ve zbytku podzimní sezony.
#

Klub

ZV R P S

B

1.

S. Kolinec

3 3

0

0 12:5

9

2.

SK Klatovy B

3 2

0

1 11:3

6

3.

S. Pačejov

3 2

0

1 18:11

6

4.

S. Nalž. Hory

3 2

0

1 8:25

6

5.

S. Měčín

3 2

0

1 10:8

5

6.

S. Plánice

3 1

0

2 4:3

5

7.

S. Mochtín

4 2

0

2 15:14

5

Naši nejmenší se připravují zatím bez přihlášení do
soutěží přípravek. Plánujeme pro ně sehrání
několika přátelských utkání. Vzhledem k tomu, jaká
je zatím účast na trénincích, není nereálné příští
sezonu přihlásit do soutěže družstvo starší
přípravky.
Chtěli bychom na tomto místě pozvat do našeho
kolektivu další mladé hráče, kteří by měli zájem
hrát fotbal. Samozřejmě budeme rádi, kdyby se
našli někteří rodiče, kteří by pomohli s trénováním
našich nejmenších.
Za TJ Sokol Měčín Jan Touš

Výzva, pomozte nám …
Dovolujeme si tímto oslovit a požádat
pamětníky, fanoušky, všechny bývalé i aktivní
sportovce a členy TJ Sokol Měčín o spolupráci
při přípravě výstavy k 90. výročí založení tohoto
spolku.
Prosíme o zapůjčení, popřípadě darování
fotografií, dokumentů a předmětů, které jsou
spojeny se vznikem, historií i současností Sokola
v Měčíně.
Děkujeme za spolupráci.
Kontaktní osoby:
Ing. Jan Touš, tel.: 776 175 795
O. Sládková, tel.: 721 770 093
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