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Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a s ním i nejkrásnější svátky
v roce. Za pár dní usedneme ke svátečně prostřenému stolu. Ozdobený stromeček se rozzáří stejně
jako oči našich dětí, které budou s napětím očekávat
dárky od Ježíška. Blíží se Vánoce a také čas
pro bilancování. Právě končící rok nepřinesl mnoho
dobrého. Covid-19, energetická krize, inflace, zdržování všeho možného. I přes tyto nemalé problémy
se nám podařilo dokončit rekonstrukci ulice
V Konci, zřízení nové autobusové zastávky v ulici
Malinecká, nové asfaltové povrchy dostaly komunikace v Radkovicích a Petrovicích.
Úspěšně zvládáme boj s kůrovcem v našich lesích,

velkou péči věnujeme údržbě zeleně. Bylo vydáno stavební povolení pro výstavbu komunikace
nového vjezdu do Měčína, územní rozhodnutí
pro zasíťování 20 stavebních parcel. Pracujeme
na projektové dokumentaci rekonstrukce dolního
náměstí a zřízení přechodových míst křižovatky
u školy.
Vážení spoluobčané, v příštím roce nás opět čeká
velké množství práce. Věřím, že ji společnými
silami opět zvládneme. Přeji Vám proto klidné
a šťastné prožití vánočních svátků, co nejvíce
pohody, štěstí, zdraví a úspěchů vám a vašim
rodinám. Pevně věřím, že se nám společným
úsilím podaří učinit Měčínsko šťastnější a krásnější.
Váš starosta Stanislav Skala

Jsme čtyřčlenná rodina, odpad třídíme, stačí
nám jedna popelnice na měsíc – proč máme
platit větší nádobu nebo zvyšovat četnost svozu?
To, že třídíte, neznamená, že neprodukujete více
odpadu. Vytříděný odpad odložíte na příslušné
stanoviště, ale i odtud jej někdo musí odvézt
a město musí za svoz zaplatit. V ceně za popelnici jsou částečně zahrnuty i další náklady na odpadové hospodářství, nikoli jen svoz směsného
odpadu, který vyhodíte do popelnice. Očekávané
náklady města na odpadové hospodářství
pro letošní rok činí při přepočtu na jednoho občana 1 230,- Kč. Podle nové OZV může jeden
občan při platbě 60 l za měsíc zaplatit za svůj
odpad, při maximální výši poplatku 1 korunu
720,- Kč za rok, což je 60,- Kč měsíčně.
Město i tak ještě doplácí cca 50 % nákladů
na odpad.
Pokud odpad produkujete, máte povinnost jej
také třídit a ukládat na určená místa v souladu
s OZV a zákonem o odpadech. Pro každého existuje povinnost třídit papír, plast, sklo, kov, odpad
nebezpečný i biologický rostlinného původu atd.,
každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat
se jich pouze způsobem stanoveným zákonem
o odpadech a ostatními prováděcími předpisy
vydanými na ochranu životního prostředí, tedy
i třídit je v souladu s tímto zákonem a předpisy
přijatými k jeho provedení. Nedodržení povinnosti třídit lze postihnout jako přestupek. Pokuty
za netřídění se pohybují až do výše 100 000 Kč.
Co se promítá do ceny za likvidaci odpadu?
Primárně to je svoz směsného a tříděného odpadu
– tedy vývoz nádob všech barev. Město z peněz
vybraných od občanů hradí také kontejnery
na nebezpečný a objemný odpad, a i vývoz odpadkových košů. Město Měčín za rok 2020 zaplatilo celkem za odvoz odpadů částku
cca 1.250.000,- Kč, příjem od občanů cca
640.000,- Kč, doplatek města Měčín činil
610.000,- Kč. Předpoklad doplatku za rok
2021 bude ještě vyšší.
Minimální četnost svozu – dle počtu osob
v nemovitosti
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Informace k místnímu poplatku za odpad
Nová obecně závazná vyhláška (OZV) o místním
poplatku za komunální odpad nabude účinnosti
od 1. ledna 2022. Mezi občany vyvolala mnoho
otázek, proto některé z nich, ty nejčastější, bychom
rádi zodpověděli na tomto místě.
Proč se mění způsob platby za komunální odpad?
ČR vydala nový zákon o odpadech a změnila zákon
o místních poplatcích. Pro obec to znamená povinnost vypracovat novou obecně závaznou vyhlášku
(OZV) o místním poplatku za komunální odpad
s účinností nejpozději od 1. 1. 2022. Od 1. 1. 2022
je třeba se zaregistrovat k poplatku za komunální odpad z nemovitosti.
Kdo se musí registrovat?
K poplatku se musí registrovat plátci nejpozději
do 20. ledna 2022. Doporučujeme, aby lidé nenechávali registraci na poslední chvíli, ale už nyní
vyplnili a odevzdali Ohlášení plátce poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
(příloha Měčínských novin, internetové stránky
města, na MěÚ Měčín, knihovna). Plátcem místního
poplatku jsou společenství vlastníků jednotek (SVJ)
nebo vlastník nemovitosti – rodinného či bytového
domu.
Mělo město více variant poplatku?
Možnosti byly dvě, město mohlo zvolit buď poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, to
znamená jednotný paušál na osobu, do výše 1 200,korun za rok, nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Rozhodnutí padlo
na druhou možnost a měřítkem je kapacita objednané nádoby v litrech, přičemž stanovené minimum je
60 litrů na osobu za měsíc. Zákon o místních poplatcích určuje maximální výši poplatku 1,-korunu
za litr. Zvolený způsob se nejvíce podobá tomu
dosavadnímu, kdy si občan může zvolit velikost
nádoby i četnost svozu, ale musí dle zákona zachovat základní parametr 60 l na osobu za měsíc.

Velikost
nádoby

120 l

2

Četnost
odvozů
1x za týden
Kombinovaný
1x za 14 dní
1x za měsíc

Počet
výsypů
za rok
52
40
26
12

1itrů
za
měsíc
520
400
260
120

Maximální
počet osob
v nemovitosti
6 a více
5
4
2

Základem poplatku je kapacita popelnice
pro nemovitost stanovená zákonem až na 60 l na
bydlící osobu a na měsíc a cenou za litr až do výše
1,- Kč. Tzn. 2 osoby v nemovitosti vývoz je 120 l
na měsíc – to je minimální vývoz 1 x měsíc (lze
zakoupit i vývoz četnější).
Ohlášení plátce poplatku – odpady 2022 tvoří přílohu Měčínských novin.
Poplatek stanoví zastupitelstvo města na svém jednání dne 15. 12. 2021 schválením Obecně závazné
vyhlášky.

vením v učebnách, které byly zřízeny v rámci
realizace projektu IROP.
Projektový den 27. 9. 2021 – ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194
V pondělí 27. 9. 2021 navštívili naši školu žáci
naší partnerské školy Základní škola Klatovy,
Plánická ul. Navštívili u nás 4 odborné učebny
zřízené v rámci realizace projektu „Zřízení
a modernizace odborných učeben v ZŠ Měčín“
realizovaném v rámci 47. výzvy Infrastruktura
základních škol (SVL) specifického cíle 2.4 IROP
za účelem zajištění úspěšné realizace projektu
a ve vazbě na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
Žáků partnerské školy se ujali naši šesťáci,
z Klatov přijeli žáci 5. ročníku. Naši i klatovští
žáci se rozdělili do 4 skupin, s každou skupinou
klatovských žáků byla skupina našich žáků, kteří
jim byli dobrými průvodci během hodin a absolvovali společnou výuku v jednotlivých učebnách.
V každé učebně byla skupina vždy jednu vyučovací hodinu, během 4 vyučovacích hodin navštívili žáci všechny odborné učebny. Ve spolupráci
s našimi žáky si vyzkoušeli, co obnáší práce
s novým vybavením těchto učeben, jak se liší výuka v odborných učebnách od výuky v klasických
třídách. Dokonce si vyrobili i malý dárek na památku na naši školu.
Společná výuka byla přizpůsobená věku žáků,
jejich dosavadním znalostem a schopnostem.
Dílna
Všichni žáci byli poučeni o bezpečnosti při práci
v dílně. V další části se seznámili se vzorovým
výrobkem, který si sami vyrobí.
Práce byla rozdělena do čtyř částí. V první se
učili práci s úhelníkem, naměřili si správné rozměry a zakreslili je na dřevo. Dále následoval
svislý řez dřevěného hranolu tak, aby vznikla
kostka. Ve třetí části žáci opracovávali povrch
kostky pilníku, hrubší nepřesnosti někteří odstranili pomocí rašple. Celý povrch potom dokonale
vyhladili pomocí smirkového papíru. Následovala povrchová úprava – vypálení teček na hrací
kostce a jejich souměrné rozmístění na plošce
kostky. Nakonec proběhlo vyhlášení a odměnění
nejlépe provedené kostky ve skupině.
Keramická dílna
Žáci pracovali se samotvrdnoucí keramickou
hmotou, kterou již měli propracovanou, aby měli
dostatek času na zhotovení výrobku. Všichni pracovali s velkým zaujetím. Výrobky, které vytvořili, budou výtvarně dokončovat ve své škole
v rámci pracovních činností a výtvarné výchovy.

MÚ Měčín

Základní škola
Zprávy ze školy
O začátku letošního školního roku jsme vás informovali již v zářijovém čísle Měčínských novin.
A než jsme se stihli rozkoukat, blíží se kvapem Vánoce a s nimi i konec roku. Vzhledem k tomu, jak
se vyvíjela od počátku září epidemická situace, je
letošní školní rok zatím poměrně chudý na různé
doprovodné vzdělávací aktivity mimo školu.
Od začátku října začaly pracovat zájmové kroužky.
V letošním roce jsme žákům nabídli kroužek keramiky (2 skupiny) pod vedením paní Vlasty Vladařové, kroužek ručních prací s mikro nářadím pod
vedením Mgr. Vlastimila Časty, kroužek volejbalu
pod vedením Mgr. Martiny Soběhartové a kroužek
florbalu pod vedením Mgr. Radka Mašáta.
I v letošním roce je odměňování vedoucích kroužků
zajištěno z příspěvku zřizovatele, kterému za to
patří velký dík nás všech. Je vidět, že zřizovateli
není lhostejné, jak žáci tráví svůj volný čas a přispívá tak k realizaci primární preventivní péče.
Od 17. září se žáci 3. – 5. ročníku účastnili povinné
výuky plavání v plaveckém bazénu. Absolvovali
10 lekcí po dvou hodinách. Vzhledem k tomu, že
autobusem s námi jezdili i žáci ZŠ Předslav, bylo
pro naše žáky povinné testování Ag testy ráno před
každým plaváním. Oproti loňskému roku, kdy byly
v polovině října školy uzavřené, se nám podařilo
všech 10 lekcí zrealizovat. Bohužel, z kapacitních
důvodů plaveckého bazénu, nebyla letos umožněna
účast na plavání dětem mateřské školy.
Dále proběhlo několik projektových dnů v rámci
realizace projektu Šablony III, během nichž žáci
získávají nové vědomosti a dovednosti jinou formou. U žáků je rozvíjena zejména kreativita, fantazie, ale seznamují se také s různými povoláními.
Pro děti a žáky našich partnerských škol (ZŠ Klatovy, Plánická ul. a MŠ Borovy) byly zrealizovány
dva projektové dny, během nichž měli možnost
seznámit se a vyzkoušet si práci s moderním vyba3

V obou dílnách byli žáci vedeni k rozvoji kreativity,
schopnosti práce v týmu a k získávání praktických
dovedností při obrábění a zhotovování výrobků
z různých materiálů. Bylo u nich podporováno získávání manuální zručnosti, čímž se u některých zvyšuje motivace ke studiu řemesel. Byly rozvíjeny klíčové kompetence (k učení, sociální a personální,
občanské a pracovní), kooperace a praktické dovednosti.
Multimediální učebna
Během projektového dne si žáci partnerské školy
spolu s našimi žáky 6. ročníku vyzkoušeli i aktivity
připravené v multimediální učebně, při nich měli
možnost zjistit, jak komunikujeme pomocí sluchátek
a mikrofonů nebo vyzkoušet písemnou konverzaci
s učitelem – tuto práci umožňuje jazykový software
učebny. Zahráli jsme si hry s využitím aplikací Kahoot! nebo WordWall. Vše bylo propojeno
s anglickým jazykem jako ukázka využití moderních
technologií při výuce cizích jazyků.
Během výuky v této učebně byly rozvíjeny jazykové
znalosti a komunikační dovednosti prostřednictvím
vzájemné komunikace s využitím moderních komunikačních a informačních technologií, byly posíleny
vazby mezi žáky a týmová spolupráce. Žáci získávali klíčové kompetence ve významných a perspektivních oblastech.
Přírodovědná učebna
V přírodovědné učebně byl žákům představen měřící systém PASCO. Vzhledem k tomu, že se jednalo
o žáky 5. ročníku, byl to pro ně jakýsi výlet do budoucnosti, kdy budou mít ve vyšších ročnících
předměty jako fyziku nebo chemii. S ohledem na věk
bylo zvoleno měření veličin, které už žáci ze školy
alespoň částečně znají nebo si je dokáží představit,
jako je teplota, magnetické pole, elektrický proud
nebo obsah oxidu uhličitého ve vzduchu. Vzhledem
k nařízeným hygienickým opatřením (COVID-19)
byla některá měření předvedena frontálně, např.
představení a ukázka, jak systém PASCO funguje,
další měření už si žáci vyzkoušeli sami i prakticky.
Ovládání systému je velmi intuitivní, takže žákům
nečinil žádný problém a všichni vše zvládli, jako
dopomoc jim byli k dispozici i žáci 6. ročníku naší
školy.
V přírodovědné učebně žáci posilovali týmovou
spolupráci, seznámili se s možnostmi využití moderních technologií a přístrojů, rozvíjeli důležité
kompetence (k učení, osobnostní a sociální, k řešení
problémů, pracovní).
Po skončení projektového dne klatovští žáci konstatovali, že máme velmi moderně vybavenou školu
a že naši žáci mohou být hrdi na to, že právě oni

jsou žáky naší školy. Velmi pozitivně byl celý den
hodnocen i pedagogy klatovské školy, kteří tlumočili, že o návštěvu naší školy projevily zájem i
další třídy z jejich školy.
Projektový den 12. 10. 2021 – MŠ Borovy
V úterý 12. 10. 2021 navštívily naši školu děti
z MŠ Borovy, která je naší partnerskou mateřskou školou.
Navštívily u nás dvě odborné učebny zřízené
v rámci projektu, Zřízení a modernizace odborných učeben v ZŠ Měčín“ realizovaném v rámci
47. výzvy Infrastruktura základních škol (SVL)
specifického cíle 2.4 IROP za účelem zajištění
úspěšné realizace projektu a ve vazbě na zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
Dětí z partnerské mateřské školy se ujali žáci
z druhého ročníku. Po krátkém přivítání dětem
sdělili, že je čeká dopolední program s tématem
LES NA PODZIM.
Poté byly děti ze školky rozděleny do tří skupin
a ke každé skupince byla přiřazena část žáků
z druhého a třetího ročníku. Vznikly tak pestré
skupiny, které prošly jednotlivými stanovišti.
Keramická dílna
Všichni byli nejprve poučeni o bezpečnosti
při používání nástrojů a také hygieně.
Děti pracovaly se samotvrdnoucí keramickou
hmotou, kterou jim pomohli propracovat žáci
z druhého a třetího ročníku. Společně vyráběli
zvířátka z lesa, malé ježečky, sovy, ale také podzimní ovoce – jablíčka a hrušky. Všichni pracovali s velkým zaujetím a tvoření je velmi bavilo.
Učebna
V učebně za pomoci interaktivní tabule byly dětem předány jednoduché informace k tématu
LES.
Prezentace byla vytvořena ve spolupráci pedagoga a žáků tak, aby byla přiměřená k věku dětí
ze školky. Obsahovala obrázky lesních zvířátek,
o kterých
druháci
vyprávěli
zajímavosti.
Po zhlédnutí prezentace si děti ze školky vyplnily
jednoduchý pracovní list k tématu les. Děti byly
velmi pozorné a soustředěně pracovaly.
Zahradní učebna – altán
Celá skupina se pak přemístila do zahradní
učebny. Zde druháci přichystali překvapení, výstavku loveckých trofejí, různých pomůcek myslivců a ukázek mysliveckého oblečení. Během této
prezentace byly využívány znalosti dětí z MŠ.
S velkým zájmem si vše prohlédly nejen děti, ale
také paní učitelky.
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Nakonec jsme se zaměřili na ježka obecného a vyrobili jsme si ho z barevných kartonů a papírů.
Procvičili jsme si obkreslování podle šablony, stříhání, překládání a lepení papíru. Konečný výrobek
se moc povedl a děti si jej odnesly domů. Třeťáci
zodpovědně plnili úlohu pomocníků.
Projektový den se dětem i paním učitelkám velmi
líbil a ocenily kamarádské chování jejich starších
průvodců.
Z důvodu zjištění stavu epidemické situace ve školách bylo 1., 6. a 9. září provedeno ve všech školách
screeningové testování žáků a zaměstnanců podle
mimořádného opatření. Situace v naší škole byla
v té době dobrá. Tím testování ve školách skončilo.
Vzhledem k vývoji situace se ale od 8. listopadu
ve školách opět k testování přistoupilo. Testování
probíhá každé pondělí a bude probíhat až do konce
února.
Stejně jako v jiných školách i u nás byla po pozitivním výsledku testu některým žákům a s nimi i části
tříd nařízena krajskou hygienickou stanicí izolace
nebo karanténa. Tím se výuka stala výrazně náročnější. Přestože povinnost zajistit poskytování
distanční výuky je pro školu povinná až
v okamžiku, kdy chybí z důvodu nařízené karantény
více než polovina žáků třídy, poskytují naši učitelé
distanční výuku i při absenci nižšího počtu žáků.
Co to vlastně je distanční vzdělávání, jak probíhá,
kdy má škola povinnost vzdělávat žáky distančně?
Zákon praví:
„Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného
podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení
mimořádného opatření podle zvláštního zákona,
anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona
o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné
třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole
nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání
povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným
dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.
Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat
distančním způsobem s výjimkou žáků základní
umělecké školy a jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání
a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo
studenta pro toto vzdělávání.“
Každá škola zajišťuje distanční vzdělávání podle
svých technických, materiálních a personálních
podmínek, na každé škole může tedy výuka probí-

hat zcela odlišně. Pro nás je důležité, abychom
dětem zachovali určitý řád a udrželi u nich základní školní návyky, aby pro ně byl návrat
k prezenční výuce snazší. Ve většině hodin je
těmto žákům umožněno připojit se online
do hodiny a mají tak možnost slyšet výklad učitele pro žáky, kteří jsou přítomni ve škole, a také
vidí, co je prezentováno na interaktivní tabuli
vyučujícím nebo co žáci na interaktivní tabuli ve
škole píší a ti, kteří jsou doma u počítačů, mají
možnost se do práce aktivně zapojit. Žákům jsou
nasdíleny i materiály, s nimiž se ve škole pracuje
a zadány úkoly k offline práci.
Rodičům, kteří svým dětem, a to zejména těm
mladším, pomáhají během distanční výuky, patří
naše poděkování.
Další podporou je pravidelné doučování
žáků 2. až 9. ročníku, které realizuje
11 pedagogických pracovníků v českém, anglickém a německém jazyku a v matematice.
Některé hodiny doučování probíhají v rámci realizace projektu Šablony III, některé hodiny
v rámci Národního plánu podpory návratu
do škol, některé hodiny v rámci pedagogické
intervence a některé hodiny ještě nad rámec těchto aktivit. Ne všichni žáci, kterým doučování
bylo doporučeno, a velmi by jej potřebovali, však
tuto možnost využívají, přestože tuto možnost
mají stále.
Na závěr bych chtěla všem svým spolupracovníkům základní školy, mateřské školy, školní jídelny i školní družiny moc poděkovat za velmi náročnou celoroční práci a popřát jim zejména pevné zdraví, klidné prožití vánočních svátků,
do nového roku větší klid, pohodu a štěstí
v osobním i pracovním životě. Totéž přeji i vám
všem občanům Měčínska a zejména všem, kteří
během celého roku různým způsobem škole pomáhali. Velký dík patří městu Měčín, našemu
zřizovateli, který vynakládá na provoz a vybavení školy nemalé finanční prostředky a svým přístupem ke škole a vzdělávání může být příkladem jiným obcím.
ředitelka školy

Z mateřské školy
„Září, říjen, listopad,
koho zebe, není rád…“
I tak si ve školce zpíváme, k tomu sportujeme,
povídáme si, kreslíme a dozvídáme se spoustu
nových a zajímavých věcí. Náš běžný denní program doplňují a oživují akce z tzv. Šablon.
Umožňují nám jezdit ve větší míře na výlety
a setkávat se s různými odborníky. Zatím
5

za 3 měsíce jsme byli na výletě v Mlázovech,
ve školce jsme se dozvěděli mnoho nového o hudebních nástrojích, o zvířátkách a zdravém životním stylu. Proběhlo také společné hraní dětí a rodičů. V nejbližší době očekáváme příchod čerta s Mikulášem a poté jistě dorazí i Ježíšek. Přejeme všem
hezké Vánoce a do roku 2022 především klid
a zdraví.

zemědělské a potravinářské, ale rovněž za velmi
přísných podmínek.
Doufáme, že v nadcházejícím roce 2022 bude
snad situace příznivější, že se s Vámi budeme
nadále potkávat na našich přednáškách a akcích,
které pro Vás budeme pořádat v naší ZO ČZS
Měčín.
Dovolte, abychom Vám popřáli ŠŤASTNÉ A
vedoucí učitelka MŠ VESELÉ VÁNOCE, příjemné prožití nejkrásnějších svátků v roce a v nadcházejícím
Kultura
roce 2022 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a
úspěchů v osobním i pracovním životě.
Kulturní komise
Český zahrádkářský svaz ZO Měčín (výbor)
Zvláštní doba nepřeje kulturním akcím a společenskému životu. Zrušeny byly tradiční adventní akce
v Měčíně i okolí. Rozsvícení vánočního stromu Venkovská komunitní škola Měčínsko
proběhlo v tichosti, bez zpěvu koled a popíjení tep- V minulém čísle Měčínských listů jsme Vás inlého čaje či svařeného vína. Jak se zdá, protiepide- formovali o akcích, které se udály a které ještě
miologickým restrikcím se musí podřizovat svatý budou následovat. V srpnu proběhlo krásné RozMikuláš i samotné peklo. Nejvíce jsou ochuzeny loučení s prázdninami a v listopadu jste měli
zbavit
se
přebytečných
věcí
hlavně děti, které si na advent připravovaly svá vy- možnost
z
domácnosti
na
naší
každoroční
BURZE.
Bostoupení. Ale jak se zpívá v jedné pohádce: "Neklesejme na mysli!" Ježíšek naštěstí prošel na PCR hužel, další společné setkání, v listopadu plánotestech jako negativní a nadělovat bude! Takže ne- vaný lampionový průvod, jsme z důvodu nepřízhledě na výsledky COVID testů, buďme pozitivní nivé epidemiologické situace museli zrušit.
a doufejme, že příští rok si užijeme Vánoce se vším, V průběhu roku jsme se setkávaly s maminkami
co k nim patří, a společenský život v našem měs- a jejich ratolestmi v knihovně při Hrátkách
s batolátky. Vzhledem k dnešní nejisté době netečku se opět rozběhne.
Hodně štěstí a zdraví v roce 2022 vám přeje vaše víme, zda bude možné se v knihovně dále setkávat. Aktuální informace k nastalé situaci budou
KK.
na facebookových stránkách Kultura v Měčíně.
Hospoda na Radnici
Otevřeno každou středu od 18.00 hodin.
V jiné časy po domluvě na +420603491586, info@hospodanaradnici.cz nebo na facebookových
stránkách @kdmecin.
V prostorách lze uskutečnit svatební, firemní
i soukromé oslavy, či pohřební hostiny. Dále přednášky, srazy a divadelní, či hudební vystoupení.
Spolky

Okénko zahrádkáře
V našem malém „OKÉNKU ZAHRÁDKÁŘE“
I letošní rok 2021 byl pro pořádání společných akcí
velice nepříznivý s ohledem na veškerá vládní nařízení a omezení, která byla a jsou stále velice přísná
s ohledem na koronavirovou krizi, nouzový stav či
omezený pohyb lidí apod. Proto jsme v srpnu rychle
uspořádali výroční schůzi a přednášku (za 2 roky).
Někteří z Vás se možná stačili podívat na tradiční
výstavu v Klatovech ZAHRADA POŠUMAVÍ,
která se konala v říjnu v prostorách Střední školy

Závěrem bych za všechny členy VKŠ ráda popřála všem příznivcům a účastníkům našich společných akcí krásné prožití Vánočních svátků,
klid a pohodu a do Nového roku hlavně pevné
zdraví a mnoho dobrých zpráv. Jistě všichni
doufáme, že se situace konečně uklidní a brzy se
zase shledáme!
Předsedkyně VKŠ
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máme, že zdaleka ne každý zná správné procesy,
jak v konkrétních situacích postupovat, proto
v deseti bodech shrnujeme doporučení pro vybrané praktické situace:
1. Ať jste očkovaní nebo ne, pokud pociťujete
příznaky respiračního onemocnění, kontaktujte
telefonicky svého praktického lékaře. Pokud
patříte mezi rizikové skupiny, praktický lékař by
Vás měl po domluvě vyšetřit přímo v ordinaci
a udělat vám test na covid-19. Vyjde-li pozitivní,
může Váš lékař domluvit podání monoklonálních protilátek. Monoklonální protilátky jsou
efektivním nástrojem významně snižujícím pravděpodobnost závažného průběhu onemocnění.
Musí se ale aplikovat v brzkém stádiu nemoci,
proto je třeba s vyhledáním lékaře neotálet.
V některých případech je možné monoklonální
protilátky podat po rizikovém kontaktu s nakaženým, dokonce ještě před potvrzením nemoci.
Aktivně se na tuto možnost svého lékaře ptejte. Aplikace monoklonálních protilátek je ambulantní jednorázové podání nitrožilní infúze a je
vždy hrazeno ze zdravotního pojištění. Při samoléčbě postupujte podle doporučení praktických
lékařů, neřiďte se náhodnými radami ze sociálních sítí.
2. Pokud nemáte praktického lékaře nebo výše
uvedený postup není možné z nějakého důvodu
realizovat, můžete si provést doma antigenní
test samoodběrem, nebo se můžete objednat na
test na odběrové místo. Pokud jste očkovaní
alespoň jednou dávkou, máte nárok na 2 PCR
testy v kalendářním měsíci hrazené ze zdravotního pojištění. Pokud nejste očkovaní, nebo jste
vyčerpali množství testů hrazených ze zdravotního pojištění, zaplatíte za PCR test maximálně
814 CZK. V případě pozitivního testu budete
SMS zprávou informováni o možnosti podání
monoklonálních protilátek. Osoby obzvláště
ohrožené vážným průběhem nemoci mohou obdržet infuzi monoklonálních protilátek v nemocničním zařízení i bez doporučení praktického
lékaře po zvážení situace přímo nemocničním
personálem.
3. Byla-li vám nařízená izolace, či karanténa,
dodržujte ji a neopouštějte své bydliště. Pokud
nemáte nikoho, kdo by vám pomohl se zajištěním nákupu nebo pořízením léků, kontaktujte
vedení své obce nebo městské části.
4. Pokud jste neměli rizikový kontakt, máte příznaky respiračního onemocnění a nemáte možnost se otestovat, prosíme vás, abyste zůstali
doma, nechodili mezi lidi, a snažili se izolovat

Z redakční pošty

Zdenda Rašpl, žák Základní školy v Měčíně, absolvoval v letošním roce 2021 všechny závody mistrovství České republiky čtyřkolek v kategorii junior, ze kterých si celkem přivezl 5 cenných pohárů
a ve finále se stal juniorským vícemistrem České
republiky ve čtyřkolkách pro rok 2021.
Tomuto sportu se věnuje od svých šesti let a je majitelem několika desítek pohárů. V sedmi letech se
stal vícemistrem v klatovském okrese, o rok později
mistrem a v dalším roce vícemistrem. V dalších
letech se zúčastňoval i vyšších závodů po celé republice, ve kterých se mu dařilo. Od příštího roku
2022 ho čeká přechod mezi dospělé profi čtyřkolkáře MMČR. Držíme palce!
Ostatní

Desatero doporučení pro veřejnost
Aktuální údaje o nárůstu počtu nakažených je třeba
brát velmi vážně. Čím více lidí se nakazí, tím více
jich bude mít těžký průběh onemocnění a bude
stoupat také počet hospitalizovaných a zemřelých.
Vládě a příslušným odpovědným orgánům se nepodařilo dostat epidemii pod kontrolu a zajistit relativně bezpečné prostředí pro život v Česku. Epidemie se týká nás všech. Každý z nás může dodržováním opatření a vhodným chováním pomoci počet
obětí snížit. Je proto zásadní, jak bude každý z nás
reagovat, a zda dokáže i svým chováním a postoji
přispět k boji s epidemií a ke zlepšení situace. Účinek jakýchkoliv opatření, a tím zvýšení bezpečí a
někdy i záchrana života závisí na tom, jak jsou každým z nás tato opatření přijata a dodržována. Vní7

i od jiných členů vaší domácnosti (pokud je to
možné). Požádejte příbuzné nebo přátele, aby vám
pomohli s vyzvednutím dětí, obstaráním potravin
atd. Pokud naprosto nezbytně musíte vaše bydliště
opustit, noste všude respirátor, a to i tam, kde to
není vyžadováno mimořádným opatřením.
5. Pokud onemocníte a léčíte se doma, pořiďte si
pulsní oxymetr. Jedná se o dostupný a levný přístroj, který lze koupit zhruba od tří set korun. Oxymetr měří okysličení krve po nasazení na prst (vždy
s odlakovaným nehtem). Pokud jsou vaše hodnoty
saturace pod 93 %, měli byste být vyšetřeni v nemocnici, i když nepociťujete dušnost. Při setrvalých
hodnotách saturace pod 90 % v klidu se jedná
o závažný stav vyžadující hospitalizaci. Volejte
ihned 155, opět, i když se cítíte dobře a nepociťujete dušnost. Informujte operátora, že jste covid-19
pozitivní a oznamte mu příznaky a hodnoty saturace. O domácí terapii (aspirin, ibuprofen, paracetamol) se poraďte se svým praktickým lékařem.
6. V případě, že vás kontaktuje příslušná hygienická
stanice, spolupracujte a pravdivě odpovídejte
na všechny jejich otázky. Pokud je to možné, vyplňte samotrasovací formulář, velmi tím usnadníte
práci hygienikům a urychlíte kontaktování rizikových kontaktů. Ti mohou virus nejen dále šířit, ale
jejich nahlášením jim můžete umožnit podstoupit
včasnou diagnostiku i potenciálně život zachraňující léčbu.
7. Pokud zatím nejste očkovaní, ještě jednou své
rozhodnutí zvažte a konzultujte se svým praktickým lékařem nebo s osobou, které důvěřujete.
V době, kdy jste udělali rozhodnutí se neočkovat,
byla situace pravděpodobně jiná, klidnější, možná
jste vnímali riziko nežádoucích vedlejších účinků
jako větší, než riziko onemocnění covidem.
V dnešní kritické situaci je možné, že se míra
pro vás akceptovatelného rizika změnila, proto si
své rozhodnutí ještě jednou promyslete.
8. Pokud patříte mezi osoby ve vysokém riziku nákazy a závažného průběhu nemoci covid-19
a od vaší poslední dávky očkování uplynulo více
než 5 měsíců (v případě vakcíny Janssen 2 měsíce),
zajděte si na posilující dávku, v nejbližším možném termínu. Posilující dávku můžete získat jak
na očkovacím místě, tak u svého praktického lékaře. Některá místa jsou pouze pro objednané na konkrétní termín přes očkovací systém, některá jsou
otevřená bez objednání.
9. Pokud už jste se očkovali, otevřete toto téma
ještě jednou se svými neočkovanými blízkými.
Očkování sice nezaručuje, že neonemocníte vůbec,
ale prokazatelně snižuje pravděpodobnost těžkého

průběhu nemoci a úmrtí. V současné krizové
situaci je velmi pravděpodobné, že se většina
populace s virem setká a je jednoznačně lepší
setkat se s ním očkovaný než neočkovaný.
10. Dodržujte všechna platná opatření jako je
ochrana dýchacích cest na pracovišti, prokazování se průkazem TNO (test-nemoc-očkování),
případně NO, rozestupy, používání dezinfekce
rukou apod. Toto je obzvláště důležité v předvánočním období zvýšené mobility, jak u maloobchodu a služeb, tak u osobních kontaktů. Přestože očkování snižuje pravděpodobnost, že se nakazíte, možnost onemocnění není vyloučena,
nemoc však pravděpodobně bude mít lehčí průběh. Očkování snižuje, avšak nevylučuje infekčnost nakažené osoby. Zajděte si na test při jakýchkoli příznacích respiračního onemocnění,
i pokud jste očkováni. Rovněž doporučujeme
podstoupit test např. před návštěvou neočkovaných příbuzných o Vánocích nebo v situacích,
kdy byste mohli někoho rizikového nakazit. Dva
PCR testy v kalendářním měsíci máte zdarma,
pokud jste očkovaní alespoň jednou dávkou
a bez ohledu na vakcinaci děti do 18 let věku.
Závěrem: Starejte se o své psychické a fyzické
zdraví – choďte na procházky, hýbejte se, buďte
venku na čerstvém vzduchu, důležitá je vyvážená
strava, dostatek vitamínů a minerálů, v zimním
období může i přes vyváženou stravu chybět vitamin D. Praktický lékař vám ho může předepsat
a existují i formy volně dostupné v lékárně bez
receptu. Pamatujte ale, že dobrý zdravotní stav a
dobrý pocit ze sebe sama není garancí toho, že se
vám infekční nemoc vyhne, nebo že ji překonáte
v lehčí formě a bez následků. Všechny body výše
by měli dodržovat všichni, bez ohledu na subjektivní hodnocení vlastního zdravotního stavu.
Metodická skupina pro epidemiologickou situaci

Milostivé léto běží od 28. 10. 2021 do 28. 1.
2022
Návrh na tzv. milostivé léto byl schválen letos
v červenci.
Tato jedinečná příležitost, která umožní desítkám tisíc lidí vymanit se z dluhové pasti, probíhá po dobu tří měsíců, a to od 28. 10. 2021
do 28. 1. 2022.
Principy
Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1.
2022 z pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním exe8

kutorem, jistinu dluhu a 908 Kč (poplatek + DPH), Tisková zpráva Českého svazu ochránců příodpustí se mu zbytek dluhu (veškeré úroky, poplat- rody
ky advokátům či penále).
Darujte přírodě vánoční dárek tím, že si z ní něco
odnesete. Třeba pytel plný odpadků!
Kterých věřitelů se to týká?
S blížícím se koncem roku přináší Český svaz
Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zá- ochránců přírody letošní výsledky kampaně
kona rozumí:
„Ukliďme svět“. Akce se letos zúčastnilo přes
 Česká republika,
21 000 registrovaných dobrovolníků, kteří
 územní samosprávný celek, včetně městské části po celé České republice sebrali více než 200 tun
nebo městského obvodu nebo městské části odpadu. Do úklidu se zapojilo 213 škol, táborů
hlavního města Prahy,
a dětských oddílů. Ochránci také oznámili datum
 státní příspěvková organizace, státní fond, veřej- hlavního jarního úklidového termínu, který bude
ná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká ško- příští rok 26. března, a zároveň přichází s novou
la,
velkou výzvou: „Darujte přírodě vánoční dárek
 dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu tím, že si z ní něco odnesete. Třeba pytel plný
soudržnosti,
odpadků!“
 příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 obecně prospěšná společnost založená státem
nebo územním samosprávným celkem,
 státní podnik nebo národní podnik,
 zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká
televize, nebo
 právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními
samosprávnými celky většinovou majetkovou
účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby
Blíží se Vánoce a s nimi i touha lidí obdarovat ty,
(dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).
které máme rádi. Ochránci přírody nyní přichází
Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny,
s tipem na vánoční dárek, který pomůže přírodě
nemocnice, dopravní podniky, technické služby obcí
i nám všem. Na rozdíl od běžných zvyklostí, tena měst, ČEZ.
to dárek nepřinesete pod stromeček, ale naopak
ho od něj odnesete!
Na co si dát pozor?
 Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí „Na Vánoce mnoho lidí vyráží mimo město, chtěvymáhaných soudním exekutorem. Na daňové jí se projít v lese a užít si klid po náročném předa správní exekuce se milostivé léto nevztahuje! vánočním shonu. Proč tedy tuto příležitost nepřetavit v něco opravdu pozitivního. Darujte dárky i
Dlužník nesmí být v insolvenci.
 Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce přírodě v podobě plného pytle odpadků, který
využít institut milostivého léta a vyzývá exeku- z ní odnesete!“ říká koordinátorka kampaně Vetora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., ronika Andrlová a dodává, že neexistuje lepší
příležitost pro projev solidarity s naší přírodou
část 2, čl. IV, bodu 25.
Milostivé léto představuje šanci pro lidi vymanit se než právě o Vánocích.
ze svých dluhů a začít znovu normální život: „Mi- Pokud se tato výzva uchytí, plánují ji ochránci
lostivé léto je unikátní příležitost. Za poslední roky přírody opakovat každý rok. Může se tak stát
si nepamatuji podobnou příležitost pro lidi, kteří se pravidelným doplňkem hromadných úklidových
rozhodnou a chtějí vyřešit svůj dluh,“ říká dluhový akcí. Ty letos opět silně zasáhla pandemická situace, kvůli níž měly hromadné akce nižší účast,
analytik organizace Člověk v tísni Daniel Hůle.
Pro více informací můžete volat na helplinku než bývalo běžné v minulých letech. Organizátoorganizace Člověk v tísni 770 600 800, a to každý ři akce proto zvolili pro tento rok trochu jinou
taktiku než obvykle. Kromě hlavních termínů
pracovní den od 9 do 17 hodin.
Člověk v tísni, o. p. s. vyzývali dobrovolníky i k individuálním úklidům
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v průběhu celého roku. Akce se tak nakonec zúčastnilo přes 21 000 registrovaných dobrovolníků,
kteří po celé České republice sebrali více než
200 tun odpadu. Do úklidu se také zapojilo
213 škol, táborů a dětských oddílů.
„Bylo nám jasné, že situace není dobrá pro hromadné akce. Proto jsme se zaměřili na to, abychom
lidi motivovali k úklidům v průběhu celého roku.
Dobrovolníky jsme vyzývali k pravidelným úklidům
při každé procházce do přírody a pořádali pro ně
i mnoho soutěží. Rok však ještě neskončil,“ říká
Veronika Andrlová a naznačuje, že je čas při nadělování dárků myslet i na to nejcennější, tedy na naši
přírodu.
Více informací naleznete na stránkách
www.uklidmesvet.cz.
Kontakt: Veronika Andrlová, tel.: 773 198 015,
info@csop.cz
Ukliďme svět v roce 2021 podporují:
Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město
Praha, ALPINE PRO, DPD CZ, DB Schenker.
Partnery akce se můžete stát i Vy! Děkujeme!
Redakce

Přání redakce
Všem přejeme klidné svátky beze strachu, lásku
u vánočního stromečku a nechť všichni můžete
v novém roce dělat to, o čem jste vždycky snili.
Redakce Měčínských novin
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Vánoční kokosky
Na 1 bílek 5 dkg
moučkového cukru
a 4 dkg strouhaného
kokosu.
V misce
z bílků ušleháme tuhý
sníh a zašleháme
cukr, pak misku postavíme do teplé vodní lázně
a šleháme až je směs nahřátá a tuhá, pak přidáme
kokos a promícháme. Pomastíme pečící plech,
posypeme strouhankou a lžičkou děláme
z připravené hmoty malé kopečky. Pečeme nejprve na vyšší teplotě a pak dopékáme při mírnější teplotě do růžova, aby byly kokosky křupavé.
Pisatelé jednotlivých článků odpovídají
za jejich obsah a údaje v nich uvedené.
Redakce Měčínských novin si vyhrazuje právo na
úpravu dodaných textů.
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