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První číslo
Úvodem
Rádi bychom vám představili první tištěné vydání Mešenských listů. Tyto listy budou vy dávány jednou ročně vždy počátkem roku. Naleznete zde důležité informace o dění
v naší obci a jiné zajímavosti. Zároveň bude možné si je přečíst v elektronické formě,
která bude umístěna na webových stránkách obce Mešno (www.mesno.cz).
Zpravodaj bude doručován až do vašich domovů. Uvítáme vaše podněty, dotazy či téma ta, o kterých byste si rádi přečetli.
A na co se můžete těšit v tomto prvním vydání ve zkratce?
• Ohlédnutí za rokem 2014,
• rozhovor se členem našeho nohejbalového týmu,
• článek o místních houbách,
• zajímavosti o včelách.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Slovo zakladatele Mešenských listů
Naše obec je malá, ale má své kouzlo v každém ročním období. Právě okolí bylo a je
lákadlem nejen pro nás občany Mešna, ale také pro návštěvníky.
Procházka na Chlumek, ke mlýnu, cesta kolem vlakové zastávky až do lesa a na louky je
moc hezká a na podzim v lesích můžeme najít plno hub.
Jsem činorodý člověk, který neumí sedět s rukama v klíně, i když také ráda lenoším. Zaujala mne myšlenka vydávat tištěný zpravodaj, zkrátka klasický papír, kde by se uváděly
různé druhy informací. Inspirací pro mne byla okolní města a obce. Přemýšlela jsem
o nějakém výstižném názvu a zalíbil se mi jednoduchý název Mešenské listy. Myslím, že
mohou být obohacením našich domovů třeba při čaji nebo i kávě.
Nápad jsem přednesla na zastupitelstvu obce a po nějaké době jsme dospěli k tomu, že
se bude tato tiskovina vydávat jednou ročně. Jelikož se jedná o první vydání, jistě dojde
během času k jeho úpravám, až ke spokojenosti všech.
Snad se vám budou Mešenské listy líbit a byla bych ráda, kdyby kdokoliv z vás mohl přispět také svým článkem a pomohl tím tak posílit vztah k místu, kde žijeme.
Kateřina Bláhová
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Ohlédnutí za loňským rokem 2014
Komunální volby 2014:
Po posledních komunálních volbách v roce 2014 a po prvním zasedání zvolených zástupců obce, má Mešno nové zastupitelstvo v následujícím složení:
starosta:
Ing. Petr Vladimír,
místostarosta: Brůha Josef,
zastupitelé:
Bláhová Kateřina, Ešner Pavel, Jelínek Radek, Pouska Stanislav,
Šilhánek Petr.
Finanční výbor tvoří:
předseda:
Šilhánek Petr,
členové:
Bartoníčková Marie, Petrová Michaela.
Kontrolní výbor tvoří:
předseda:
Bláhová Kateřina,
členové:
Otýs Karel, Pouska Jindřich.
Členové rady mají na starost ještě následují oblasti:
Šilhánek Petr – sport, bezpečnost v obci, vyhlášky,
Pouska Stanislav – životní prostředí,
Jelínek Radek – obecní lesy,
Ešner Pavel – IT, dotace,
Brůha Josef – odpadové hospodářství, hřbitov,
Bláhová Kateřina – kulturní život v obci.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace ze zasedání zastupitelstva
Na usnesení ze dne 31.10.2014 došlo ke schválení:
• starosty a místostarosty,
• jmenování členů kontrolního a finančního výboru,
• příkazní smlouvy s firmou DOMOZA na zpracování žádosti o dotaci na stavbu víceú čelového hřiště,
• návrhu dopisu s připomínkami k darovací smlouvě na bezplatný převod kostela Nejsvětější trojice na obec Mešno,
• dotace na výsadbu ovocných stromků na Chlumku (akce Tisíc stromků pro Plzeňský
kraj),
• pokračovat v návrhu vybudovat v budoucnu Dům pro seniory (z obecního domu),
• pokračovat v úsilí získat dotaci na rekonstrukci obecní kanalizace,
• prodeje vánočních stromků z obecního lesa,
• rozeslání poptávek na rekonstrukci cesty k hájovně.
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Na usnesení ze dne 16.12.2014 došlo ke schválení:
• II. rozpočtového opatření na rok 2014,
• vyrovnaný rozpočet na rok 2014 s příjmy a výdají ve výši 1 734 520,- Kč,
• inventurní komisi ve složení Josef Brůha, Michaela Petrová a Jindřich Pouska,
• smlouvy na pronájem hrobového místa na místním hřbitově,
• smlouvy na zimní údržbu místních komunikací s Příkosickou zemědělskou,
a.s.,
• strategického plánu obce Mešno,
• nájemní smlouvy na RD č.p. 9 na dobu 6 měsíců, nájemní ve výši 2 x 1000,Kč,
• daru Rokycanské charitě ve výši 1000,- Kč,
• navýšení odměn paní Beránkové na 3080,- Kč , Ing. J. Šmolíka na 880,- Kč a
pro pana Jelínka na 880,- Kč,
• opravy cesty k hájovně pod zastávkou ČD firmou Michal Forejt v termínu
12/2014 (cena 4800,- Kč bez DPH),
• zrušení smlouvy s firmou DOMOZA na zpracování žádosti o dataci na stavbu
víceúčelového hřiště,
• ukládá přípravit podklady pro likvidaci biologického odpadu do vyhlášky o od padech (starosta a místostarosta),
• zjistit podmínky pro vydávání Mešenských listů (K. Bláhová),
• provést inventuru připojení občanů na místní dešťovou kanalizaci do
31.3.2015 (S. Pouska, V. Petr, J. Šmolík),
• připravit žádost o převod státních pozemků v katastru obce Mešno do majetku
obce Mešno (starosta, místostarosta),
• připravit rozbor nákladů hospodaření s pitnou vodou (starosta, místostarosta),
• připravit rozbor nákladů za sběr, svoz a likvidaci komunálních odpadů.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategický plán obce Mešno
V dnešní době se jedná o jeden ze základních dokumentů obcí a měst, který vyjadřuje
jejich vývoj v dlouhodobějším časovém horizontu. Jedná se o dokument vytvářený městským nebo obecním úřadem, který vychází ze současného stavu veřejných a
soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru daného města či obce. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje
na bázi sladění jednotlivých zájmů tak, aby město či obec prosperovalo jako celek a dále
jako poskytnutí určité orientace pro podnikatelské subjekty při stanovování jejich
dlouhodobějších podnikatelských plánech. Je dále rozhodujícím dokumentem při získávání dotací z jednotlivých programů.
Strategický plán naší obce byl vypracován naším starostou, připomínkováván zastupiteli naší obce, našimi občany a nakonec upraven do konečné podoby.
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Sportovní činnost v Mešně
Náš stávající nohejbalový tým zde působí od roku 2010. V sezóně 2014 se tým Mešna
umístil na 4. místě s počtem 8 bodů. Na pár dotazů odpovídá pan Petr Šilhánek, který je
jeho členem.
Vzpomeneš si, jak to všechno začalo?
Kdo je ve vašem týmu ten tažný kůň, který
Pavel Ešner přišel s tím, že bychom mohli ho vede?
chodit hrát soutěž do Kornatic, protože Určitě Pavel Ešner s Tomášem Jelínkem.
měli málo hráčů do „B“ týmu. Po nějaké Hrají tak o dvě třídy výš a jejich absence v
době jsme se shodli, že bude lepší hrát zápase se těžko nahrazuje. Lépe řečeno
soutěž v Mešně, protože je to po zápase nenahrazuje.
kousek do hospody.
Kolik času věnujete přípravě na zápas a
Začátky bývají někdy těžké. Bylo tomu tak jak často trénujete?
i u vás?
Příprava na konkrétní zápas nám zabere
Jak jinak, i u nás to bylo těžké, možná kru- tak půl hodiny. Záleží, na počtu hráčů koté. Jeli jsme k prvnímu zápasu do Ejpovic a lik na zápas dorazí a podle toho se složí
tam jsme zjistili, že náš nohejbal postrádá dvojice a trojice. Trénujeme méně a méně.
taktiku a kontakt s balónem je jak se zdí. Buď jsme se hodně zlepšili, nebo už není
Tvrdá realita. A o to více jsme se snažili tolik času. Snažíme se trénovat jednou
trénovat.
týdně. V létě venku na hřišti a v zimě choMáš nějaký úsměvný zážitek z vašich za- díme do haly.
čátků?
Jaké plány máte do budoucna?
Nevzpomínám si, v začátcích to bylo trá- Konkrétní plány žádné nejsou. Snad jen
pení. Psychika, balón byl kulatý, síť moc hrát co nejdéle a držet partu.
vysoká a hřiště veliké.
Děkuji Petrovi za rozhovor a přeji mnoho úspěchů.

Připravila Kateřina Bláhová.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Podzimní brigáda 2014
Chtěla bych jménem obce poděkovat zúčastněným občanům za pomoc při
odklízení listí v naší obci a vyčištění a přípravě místa na výsadbu ovocných
stromků na Chlumku, které se konalo dne
22.11.2014.
Podobné akce se dějí všude kolem nás a

pokud to zdraví dovolí, není to právě ta
vhodná činnost k tomu, abychom se do
dění v obci zapojili? Pravda, trochu z toho
bolely ruce a záda, ale jako setkání lidí to
bylo prima. Přes chladné počasí zima
určitě nikomu nebyla.
Ať už na návsi, okolo obecního úřadu
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a hřiště nebo na Chlumku, úsilí, které bylo
vynaloženo mělo svůj efekt.
Tato akce jistě nebyla poslední, proto se
budeme těšitna další pokračování. Vždyť
kdo jiný, než my, můžeme ovlivnit vzhled
našeho okolí? A třeba na nás bude naše
budoucí generace pyšná pro to, co jsme tu
dokázali vytvořit.

J. Katera, Ra. Jelínek, Ri. Jelínek, M. Jelínková, H. Jelínková, N. Jelínková,
V. Petr, p. Koníček.

Brigády se zúčastnili: J. Brůha st.,
J. Brůha ml., P. Šilhánek, D. Procházka,
P. Pouska, S. Pouska, P. Pousková,
M.. Zemanová, K. Bláhová, J. Bláha,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Podzim aneb poklady z mechu a podhoubí
Mnoho lidí chodí rádo do lesa na procházku a také na houby. Nejspíš ale většina z nás
sbírá pouze známé jedlé houby. Ale při sbírání osvědčených hub narážíme i na jiné,
o kterých nevíme, zda jsou jedlé nebo nejedlé. Požádala jsem o příspěvek o houbách do
našich listů paní Marii Bartoníčkovou, která se přistěhovala na hájovnu.
Takže, jak je to s houbami v okolí Mešna?
Protože jsem zapálený mykolog a udělala jsem si letos na jaře zkoušky ze znalosti
tržních hub, ráda bych vám sdělila některé postřehy z toho, co tady kolem Mešna roste.
Asi všichni sbíráte hlavně a nebo jen hřibovité houby a lišky. A to je škoda, protože zrovna naše lokalita je na houby pestrá a rostou tady i v době, když jinde třeba ne, protože
tady dole je poměrně dost vlhko.
Chodím pravidelně do mykologického spolku v Plzni, kde předsedá uznávaný pan Holec, který má poradnu i v plzeňském vysílání. Také se podílím na pořádání výstav v Plzni
a poslední dobou i v Nezvěsticích.
S kolegou jsme právě ze zdejšího lesa sbírali vzorky na letošní výstavy a našli jsme mimo
jiné třeba poměrně vzácné pavučince fialové (nejedlé), velmi krásné, cystidovku rybovonnou, která opravdu „smrdí po rybách“ a jiné hezké kousky. Hojně tady rostou
výtečné holubinky, které předčí chutí i hřiby – např. mandlová a olivová, ale lidi to nesbírají, protože je neznají. Přitom holubinky jako druh jsou lehce určitelné a jako jediné
se nechají rozlišovat podle chutě – ostatní druhy hub v žádném případě.
Ale myslím, že běžně lidi zajímají ty houby, které mohou sníst a znají je bezpečně. A tak
ještě v listopadu tu byly k nalezení poddubáci, ryzce a bedly, sem tam čirůvky
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fialová nebo dvoubarvá a lakovka ametystová – všechno jedlé druhy a výborné chuťově i
barevně! Zrovna totiž ty hodně barevné houby jsou vesměs
jedlé (ale musíte je znát, samozřejmě), třeba taková límcovka měděnková – vypadá dost zeleně a měděně, ale na
podzim ve směsi je výtečná.
Naučila jsem se tady sbírat opěnku měnlivou a třepenitku
makovou – obě rostou na pařezech a jsou poměrně lehce
určitelné a hlavně dobré v době, kdy ostatní houby už nerostou.
Očekávám, že poroste šťavnatka pomrazka a šťavnatka
modřínová a taky strmělka mlženka, kterou určitě znáte, ale
nevíte o tom – výborná je naložená.
A hlavně, plný les je stále lišek nálevkovitých – to jsou takové
ty hnědě koberce – letos jich bylo strašně a dokud je teplo,
tvoří i mladé plodnice. Jsou výborné třeba do kulajdy. Jinak
stále roste holubinka hlínožlutá, ale ta není dobrá.
Šťavnatka pomrazka.
Jakmile začnou mrazy, můžeme počítat s penízovkou sametonohou a ucho Jidášovo a jiné
– uvidíme, co vyroste, protože počasí se chová dost nevyzpytatelně.
Na vysvětlenou a na závěr: nejsem žádný Všeználek, ale ráda pomohu při určení toho,
co znám. Co neznám, odnesu ke zkušenějším kolegům, kteří určují třeba i pomocí mikroskopických znaků. Je to jako se vším – člověk nesmí být líný houbu sebrat a odnést
k určení. Jen tak se postupně naučí houby znát.
Marie Bartoníčková
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Koncert v Mešenském kostele
V našem kostele se opět v prosinci dne 13.12. 2014 zpívalo. Jednalo se o dětský pěvecký
sbor DA CAPO pod vedením sbormistryně paní Aleny Vimrové. Děti svými písněmi
navodily vánoční atmosféru. Tuto akci pořádalo sdružení Krásné Mešno.
Návštěvníci byli mladí i staří a všem se koncert velice líbil.

Betlémské světlo
Tak jako v předešlých letech i o Vánocích byl kostel otevřen pro ty, kteří si chtěli domů
odnést betlémské světlo. Naše díky patří paní Marii Musilové za zprostředkování
možnosti si od tohoto světla odnést také jeho kousek.
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Vánoce 2014
V mnoha domácnostech naší obce jistě zářil vánoční stromek z mešenského lesa. Ať už
se jednalo o smrček nebo borovičku, obojí posloužilo svému účelu.
Víte také, že smrčku trvá kolem 10 let než doroste do velikosti 180 cm a borovičce stejné
výšky kolem 7 let? Rychlost růstu stromku je závislá na druhu stromku, prostředí
a půdě.
Pořídili jste si smrček, borovičku nebo jen větvičku na stůl? Vůně jehličí, ozdoby na stromku,
světýlka, řetězy, písně a Štědrovečerní večeře, to
vše dotváří kouzlo Vánoc.
K Vánocům ještě patří sníh, kterého jsme se ale
dočkali až o pár dní později. Uvidíme, jestli v letočním roce 2015 na štědrý den napadne.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Rok 2015
Vzhledem k úspěšnému přidělení dotace na výsadbu ovocných stromků od Plzeňského
kraje, je plánovaná další, tentokráte jarní brigáda. Bude se jednat o výsadbu stromků do
připravených jam, připevnění tyčí a zabezpečení stromů před okusem zvěře. Termín zatím není znám.
Doufáme, že se opět připojíte a pomůžete zlepšit tak vzhled místa, kde žijeme.

Zimní období u včel
Ten, kdo se domnívá, že včely přes zimu spí, podobně jako medvědi, je na omylu.
Včely tráví zimu v takzvaném chomáči, semknuté okolo
matky. Trávením zásob medu a pylu si vytvářejí nezbytné
metabolické teplo a jsou tak schopny ve skupině odolat teplotám až do -35 °C. Uprostřed chomáče je matka obklopená
zimní generací dělnic, které svoji polohu průběžně mění tak,
aby na povrchu chomáče nebyly stále ty samé včely. Na začátku zimy je chomáč u česna. Celý chomáč se postupně přemísťuje vodorovně po plástech
za zásobami. Když narazí na stěnu úlu, tak postupují směrem vzhůru. Zásoby medu a
pylu by měly být dostatečné, aby překonaly celé zimní období a hlavně počáteční rozvoj
včelstva, kdy je nutné vyměnit zimní generaci dělnic za nové.
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Zajímavosti o včelách
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Včelstvo se skládá z jedné matky, několika desetitisíců dělnic a stovek trubců,
v zimě není v úle žádný trubec, včely je v srpnu vyženou,
včelí matka je schopna v sezoně naklást až 2000 vajíček denně, které v součtu
váží více než ona sama,
trubec nemá žihadlo, zato má velké složené oči, které mu umožňují výbornou
orientaci v prostoru,
včely mají pět očí (dvě velká složená a tři malá) a vidí barevně,
dýchají vzdušnicemi, které mají zejména na zadečku,
dorozumívají se doteky tykadel, včelím tanečkem, pomocí vůně několika typů
feromonů a zvuky,
každá včela má po určitý čas svou úlohu (uklízí nebo krmí, nosí vodu, pyl, med,
propolis, brání česno nebo staví plásty z šupinek vosku,
vosk je včelou vytvářen pomocí voskových žláz,
při rojení odlétá stará matka z úlu s částí včel (roj) a přenechává svůj domov
právě vylíhlé matce,
v zimě žije včela kolem šesti měsíců a v létě kolem jednoho a půl měsíce.

Propolis
• Je produktem stavební činnosti včely medonosné,
• může mít různé barevné odstíny od zelenožluté až po temně hnědou podle stáří
a původu,
• surovinu k tvorbě propolisu včely získávají z rostlin produkující pryskyřičné
látky (pupeny listnatých stromů),
• při zpracování mísí nasbíranou hmotu s výměšky hlavových žláz,
• včely jej používají jako stavební a ochranný materiál (zatmelují trhliny na
stěnách uvnitř úlu, zužují česno nebo vyztužují buňky plástů),
• úl je zevnitř pokryt jeho tenkou vrstvou a v případě vyšší teploty se začnou
uvolňovat těkavé látky, které působí antibakteriálně.

Do tohoto čísla přispěli: Petr Šilhánek a Marie Bartoníčková.
Zpracovala Kateřina Bláhová.
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