Mešenské listy
Druhé číslo

Vítám vás u druhého vydání Mešenských listů, kde se dozvíte zajímavé informace a události,
které se staly v roce 2015.
Doufám, že se vám bude obsah líbit a v případě podnětů do dalšího čísla mne neváhejte
kontaktovat (uvedeno v závěru Mešenských listů).
Události ve zkratce:

Informace z usnesení zastupitelstva obce (dále již ZO), výsadba stromků na Chlumku, kostel
Nejsvětější Trojice, kultura v obci, rekonstrukce budovy OÚ a jiné zajímavé články.
Usnesení ZO ze dne 17.2.2015
ZO schvaluje:
• III. rozpočtové opatření na rok 2014,
• pravomoc starostovi schválit rozpočtová opatření v jednotlivých závazných ukazatelích za
období mezi, zasedáními ZO maximálně do výše 250 000 Kč,
• smlouvu o příspěvku dopravní obslužnosti na území PK ve výši 3 560 Kč,
• smlouvu o dílo na zpracování PD vytápění budovy OÚ ve výši 9 000 Kč za projekt,
• Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
• závěrečnou zprávu o provedení inventury,
• umístění polního hnojiště v katastru obce,
• směnnou smlouvu pozemků mezí obcí a J. Pouskou,
• stavební úpravy restaurace, které umožní provoz teplé kuchyně,
• koncept zápisu do obecní kroniky za rok 2006 prováděný M. Jelínkovou,
• cenu vody pro koncového zákazníka ve výši 27 Kč/m3,
• návrh darovací smlouvy pro převod kostela včetně pozemku.
ZO bere na vědomí:
• podání žádosti o dotaci z programu Stabilizace a rozvoje venkova PK 2015 (na vybudování
centrálního vytápění budovy OÚ),
• vydávání Mešenských listů K. Bláhovou.

Výsadba stromků na Chlumku

Jak jistě všichni víte, proběhla na Chlumku
obnova sadu. Od doby, co tam hojně bujela
divoká vegetace ve formě šípků, bezů,
starých a zničených ovocných stromů a
kdejakých bodláků, prošla značná část této

plochy svou úpravou! A to díky pracovitosti
místních občanů, kteří si našli čas a chuť
pustit se do společné práce a vytvořit tak
hezké místo pro nás i naše děti.
Nyní se tam hrdě vzpínají k nebi nové
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ovocné stromky – jabloně odrůd Zvonkové,
Matčino, Průsvitné a Ontário. Na Chlumku
bylo vysazeno 25 kusů a zbylých 5 kusů bylo
vysazeno pod zastávkou ČD na obecní louce.
Vyjma jednoho stromku se všechny ujaly a to
také jistě díky péči, které se jim následně
dostávalo. Nejen že v suchých dnech byly
stromky zality, ale také byla posekána
vegetace okolo nich – vesměs se jednalo
hlavně o kopřivy a vytrvalé bodláky. Na
podzim se na některých stromcích objevily
už i malé plody. Uvidíme, zda i letos nějaké
najdeme a možná i ochutnáme.

Samozřejmě upravit celý Chlumek najednou
není možné a to zejména z finančního
hlediska, proto je snahou zastupitelů řešit
s každou vhodnou dotací úpravu jeho další
části. Byla by přeci škoda toto místo nechat
zpustnout, když je odtamtud krásný výhled
do širokého okolí.
Jménem zastupitelů obce Mešno, bych
chtěla poděkovat všem lidem, kteří se na
úpravě Chlumku podíleli, podílejí a doufám,
že i budou podílet.
Fotografie pořízené po vyčištění prostoru a
dále již se stromky.
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Usnesení z mimořádného zasedání ZO ze dne 12.3.2015
ZO schvaluje:
• převod kostela pod správu obce,
• rozsah prací související s rozšířením provozu restaurace o teplou kuchyni,
• smlouvu s firmou CYRRUS ADVISORY, a. s. o pravidelném zasílání informací o aktuálních
dotačních titulech.
ZO bere na vědomí:
• I. rozpočtové opatření s navýšením příjmů 0 Kč a navýšením výdajů 0 Kč, které starosta
schválil ke dni 20.2.2015,
• rozbor nákladů na pitnou vodu,
• akci Tisíc stromků pro Plzeňský kraj od Krajského úřadu.
Kostel Nejsvětější Trojice v Mešně

Tento ve svém okolí velký kostel, prohlášený za kulturní památku, byl v měsíci květnu 2015
převeden pod správu naší obce. Správkyní kostela se dle rozhodnutí ZO stala paní Miluše
Zemanová, která bude mít na starosti návštěvníky a dále přípravu a úklid kostela pro
případné akce.
Návštěvní doba kostela byla ponechána jako doposud na první
sobotu v měsíci v období od dubna do října a to dopoledne, mezi
09:00 - 11:00 hod a odpoledne mezi 15:00 - 17:00 hod. Vstupné bylo
stanoveno na 30 Kč pro dospělé a dorost, děti do 10 let mají vstup
zdarma. O svátcích je vstupné dobrovolné. V případě pořádaných
akcí, bude cena vstupného uvedena na propagačních materiálech
jednotlivých vystoupeních či výstav.
Obec zažádala Krajský úřad Plzeňského kraje o možnost konat
veřejnou sbírku
na údržbu a
opravy našeho kostela. K tomuto účelu
byl vytvořen speciální účet u KB, a. s.,
na kterém se finanční prostředky
z veřejné sbírky budou ukládat. Již
několik dárců věnovalo na kostel své
peněžní prostředky, které budou využity
k již zmíněnému účelu. Pro bližší
informaci k číslu účtu se obraťte na OÚ.
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Všem současným i budoucím dárcům velice děkujeme.
Úpravy, které byly do konce roku v kostele či jeho blízkého okolí provedeny, se týkaly
především velkého úklidu vnitřní části kostela. V březnu 2016 byla zabudována mříž do
vstupního prostoru, aby mohla vnitřní část kostela lépe větrat.
Dále jsou v plánu opravy a úpravy v okolí kostela, které by měly zajistit zlepšení jeho
funkčnosti i vzhledu. Větší zásahy se zastupitelé budou snažit řešit přes dotační programy.
Usnesení ZO ze dne 29.4.2015
ZO schvaluje:
• závěrečný účet obce Mešno za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením obce, a to
bez výhrad,neboť závada zjištěná při přezkoumání hospodaření nemá vliv na hospodaření
obce v roce 2014,
• roční uzávěrku za rok 2014,
• prohlášení obce Mešno o převedení ostatních komunikací na komunikace místní 4. třídy, na
základě § 40, odst. 5, písmene c), zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích,
• kupní smlouvu na nákup 2 ks jehňat,
• program jednání,
• firmu Pavel Proksch a nabídkovou cenu na vložkování komínů v budově OÚ,
• „Systém náležité péče obce Mešno hospodařící v lese“,
• dotaci z „Programu obnovy a rozvoje venkova PK 2015“ ve výši 350 000 Kč,
• plán a způsob financování zalesnění parcely p. č. 269/13,
• podmínky a postup pro získání dotace „Nadace VIA“ na veřejná prostranství,
• p. Petra Pousku jako obsluhu pro kotelnu budovy OÚ,
• p. Zdeňka Varvařovského jako projektanta na akci „Zateplení budovy OÚ“ a úpravy
odvodnění a vysušení obvodových stěn kostela.
ZO bere na vědomí:
• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Mešno za rok 2014,
• zprávu finančního výboru,
• zprávu obecního hajného,
• stav obecního vodovodu.
Květinová výzdoba

Opět jsme se mohli setkat se soutěží o nejkrásnější květinovou výzdobu v Mešně. Komise
složená ze čtyř místních žen hodnotila výzdobu oken u jednotlivých objektů. Podmínkou byla
výzdoba minimálně dvou oken, které byly umístěny směrem k veřejnému prostranství.
Původní dny, ke kterým mělo hodnocení probíhat byly stanoveny na 30.5.2015, 31.7.2015 a
30.9.2015, ale vzhledem k vyhlášení opatření ke snížení spotřeby pitné vody jen na nutnou
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spotřebu, byl poslední z uvedených termínů zrušen.
Soutěž tedy byla vyhodnocena následovně:
1. místo – paní Vaníková, 2. místo – paní Koníčková,
3. místo – paní Ešnerová, 4. místo – paní Bryndová,
5. místo – paní Niemanská
Výhercům gratulujeme a doufejme, že v roce 2016 bude
výzdobě oken nakloněno počasí i chuť obyvatelek
zvelebit každou domácnost v naší obci.
Myslíte, že by se nám mohlo podařit něco podobného
jako na fotografii? Pojďme se o to pokusit...
==================================================================================

Kultura v Mešně - červenec

Dne 19. července 2015 byl od 13 hodin v místní hospodě pořádán šachový turnaj pro
amatérské hráče. Hry se zúčastnilo celkem šest hráčů (J. Bláha, P. Šilhánek, P. Šilhánek ml.,
R. Jelínek, J. Rak, D. Procházka) a každý dostal nějako odměnu. Turnaj v šachu by mohl být
každý rok, proto těm z vás, kterým šachy učarovaly, neváhejte a v roce 2016 sledujte
nástěnku nebo webové stránky obce Mešna a přihlaste se. Zúčastněným děkujeme za
pohodovou hru.
První tři místa obdržely pohár a jejich příjemci byli:
1. místo – Jan Bláha

2. místo – Petr Šilhánek

3. místo – Petr Šilhánek ml.

==================================================================================

Informace k pitné a užitkové vodě v Mešně

Jak všichni víme, pitná voda je důležitou součástí našeho života, zdroj, který není
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nevyčerpatelný.
Zdejší pitná voda pochází z pramenů zachytávajících se také v Mešenském lese a přes
vodárnu, kterou vlastní Příkosická zemědělská, a. s., je již čerpána jednotlivým odběratelům.
Konečná cena pro odběratele zahrnuje cenu vody, náklady na rozbory pitné vody a náklady
pro správce vodovodu, ale nezahrnuje rezervu, pokud by došlo k překročení limitního odběru
nebo mimořádného rozboru vody.
Pitná voda v číslech:
•

nákupní cena = 16 Kč/m3 bez DPH

•

povinný rozbor vody (3 x ročně) = 14 258 Kč

•

Ing. Šmolík = 9 600 Kč/rok,

•

náklady pro správce vodovodu = 10 000 Kč,

•

konečná cena s DPH = 27 Kč/m3 (cena uvedená od 1.7.2015)

V loňském roce jsme se bohužel setkali s úbytkem vody a to díky horkému a suchému létu,
které mělo za následky i požáry. V naší obci byl zaznamenán výrazný pokles hladiny vody a s
tím přišlo i doporučení šetřit s pitnou vodou. Bohužel, následný odečet vodoměru nepřinesl
očekávaný záznam o snížení spotřeby vody. Naštěstí nedošlo k dalšímu poklesu vody, který
by jistě měl za následek značné omezení její spotřeby (tedy odběr by byl přerušován). Na
základě těchto událostí byla zprovozněna studna s užitkovou vodou na návsi, která bude
moci být v případě poklesu vodní hladiny pitné vody používána místními občany k zalévání.
Vodu ze studny není možné využívat jako náhradní zdroj pitné vody! Pumpa je na ruční
pohon a je určena zejména občanům, kteří nemají vlastní studnu. V zimním období bude
uzamčena, aby nedošlo vlivem mrazu k jejímu poškození.
V měsíci dubnu proběhla kontrola stavů výstupů odpadních vod u jednotlivých objektů a z
hlediska posudku je jejich větší část pro splnění dnešních podmínek nevyhovující.
Kanalizační řád v současné podobě splňuje své požadavky do konce roku 2017. Poté budou
stanoveny přísnější podmínky, které by mohly mít za následek výdaje u některých obyvatelů
naší obce na opravu nebo vybudování septiku, jímky a podobně.
Původní záměr obce vybudovat centrální ČOV nebude realizován z důvodu vysokých
finančních nákladů. Obec chce tedy podpořit ty z vás, kteří se rozhodnou pro vybudování
„Domácí čističky odpadních vod“ (dále již DČOV) a to částkou 20 000 Kč. Podmínky pro
využití příspěvku na DČOV budou uvedeny na úřední desce obce Mešna.
Obec dále plánuje některé úseky kanalizace opravit a to zejména na cestě k zastávce ČD a na
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návsi. Její oprava proběhne v rámci úpravy návsi v závislosti na případnou dotaci.

Usnesení ZO ze dne 25.8.2015
ZO schvaluje:
• obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
• obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 O systému komunitního kompostování,
• provozní řád kostela,
• oznámení o konání veřejné sbírky na kostel u KÚPK,
• založení účtu pro veřejnou sbírku u KB, a. s. Rokycany,
• odměnu pro správce kostela paní M. Zemanovou ve výši 500 Kč/měsíc, respektive
100 Kč/hod,
• příspěvek na stavbu DČOV ve výši 20 000 Kč pro místní obyvatele při dodržení daných
podmínek,
• projektanta Z. Varvařovského pro zpracování PD (projektové dokumentace) na
rekonstrukci OÚ Mešno (2. etapa),
• návrh dispozičního řešení II. N. P. OÚ Mešno,
• zpoplatnění spotřeby vody pro objekt č. e. 22 hájovna Mešno,
• podmínky změny nájemní smlouvy na objekt č. p. 29 Mešno.
ZO bere na vědomí:
• zprávu kontrolního a finančního výboru,
• III. Rozpočtové opatření na rok 2015, které starosta schválil dne 30.6.2015, navýšení
příjmu o 137 940 Kč a navýšením výdajů o 137 940 Kč,
• IV. Rozpočtové opatření na rok 2015, které starosta schválil dne 31.7.2015, navýšení příjmů
o 0 Kč a navýšením výdajů o 0 Kč,
• V. Rozpočtové opatření na rok 2015, které starosta schválil dne 15.8.2015, navýšení příjmů
o 350 000 Kč,
• snížení běžných výdajů o 500 000 Kč a navýšení kapitálových výdajů o 850 000 Kč,
• problematiku obecních studen a spotřebu vody.
Kultura v Mešně - září

Dne 21.9.2015 proběhla v brzkých ranních hodinách první prohlídka skupiny 40-ti návštěvníků,
pořádaných Svazem tělesně postižených v ČR –
okresní organizace Rokycany. Poprvé je za obec
Mešno o historii kostela a dalších zajímavostech
informovala správkyně kostela paní Miluše Zemanová. Jak jste jistě někteří z vás postřehli, byla
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informace o této události v Rokycanském deníku zveřejněna hned druhý den 22.9.2015.
==================================================================================

Rekonstrukce budovy OÚ Mešno

Na základě dlouhodobých plánů, které obec
Mešno má, se začátkem měsíce září zahájila
první etapa rekonstrukce budovy OÚ Mešno.
Akce byla spuštěna na základě poskytnuté
dotace pod názvem „Program rozvoje venkova plzeňského kraje“ a jednalo se o rekonstrukci ve vytápění. Dosud byla budova OÚ
vytápěna přímotopy, které bohužel nedokázaly vzhledem ke spotřebě a výkonu zajistit přijatelné podmínky pro využívání
všech prostor budovy (vyjma hospody, kde
fungují krbová kamna).
Došlo k frézování komínů a jednoho vyvložkování, rozšíření kotelny, připojení nového
kotle a nádrží, trubek a radiátorů a úprav kolem budovy OÚ (dlažba).
Hospoda prošla úpravami za účelem rozšíření o provoz teplé kuchyně, kde bylo zapotřebí dle norem vytvořit sklad pro úschovu
potravin. Uvedeným skladem pro kuchyni se
po úpravách stal dosavadně používaná
místnost pro nohejbalisty a dále se zvětšil
vstupní prostor do tzv. rudého koutku.

R. Jelínkovi,
N. Jelínkové,
V. Čubrovi,
J. Brůhovi ml., st., nejst. a P. Brůhové, za
pomoc s nepořádkem, který vznikl z výše
uvedeného důvodu.
Rekonstrukcí došlo k přestěhování kanceláře
starosty do bývalé volební místnosti. Původní místnost bude sloužit potřebám hasičů.
Nyní se již připravuje druhá etapa rekonstrukce budovy OÚ, ve které by mělo dojít na
úpravu II. nadzemního podlaží (místnost
nad hasičskou zbrojnicí), kde vznikne zázemí pro nohejbalisty a další sportovce, kteří
zde budou provozovat své umění, s přístupem od asfaltového hřiště. Plánovány
jsou šatny, sprchy a WC. Podmínkou zahájení druhé etapy je schválení dotace, jelikož
obec nemá dostatek finančních prostředků,
které by cele uvolnila na zmíněnou akci.

Pro uklizení stop po rekonstrukci byla vyhlášena brigáda 17.10.2015. Zástupci obce
děkují zúčastněným pomocníkům: H. Zdeňkové, M. Zemanové, K. Bláhové, V. Zdeňkovi, L. Zemanovi, S. Pouskovi, V. Petrovi,
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Kultura v Mešně – říjen

Dne 24.10.2015 proběhla v kostele akce „Podzimní odpoledne s vážnou hudbou“
Zazpívali a zahráli na kytaru a housle sourozenci Alžběta a Kryštof Kohoutovi za doprovodu
kytaristy pana Zdeňka Galby a pianisty pana Petra Nováka. Zazněly skladby od
N. Paganiniho, J. Suka, L. Brouwera, S. Manuela a dalších.
Návštěvníci zaplnili prostory kostela a podle spokojených úsměvů se vystupujícím povedlo
předat trochu z vážné hudby mezi další okruh posluchačů.

Usnesení ze dne 27.10.2015
ZO schvaluje:
• návrh rozpočtu na rok 2016,
• výpočet odměny p. P. Pouskovi – počet hodin x 100 Kč/hod, 15 m 3 z obecního lesa jako
náhradu za palivo (suché dřevo) pro kotelnu do začátku provozu,
• Pracovní smlouvu s p. S. Pouskou,
• Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu Evropského sociálního fondu mezi
obcí Mešno a Úřadem práce ČR,
• smlouvu s firmou DOMOZA projekt, s. r. o.,
• žádost obce o úplatný převod pozemků dle zákona o SPÚ,
• Smlouvu o dílo s p. Z. Varvařovským – projekt rekonstrukce k budově OÚ – II. Etapa,
• Smlouvu o dílo s firmou Xella, s. r. o. - posouzení detailů zateplení objektu z hlediska
správné funkce,
• cenu nájmu pro p. H. Jelínkovou – nebytové prostory,
• vyúčtování koncertu ze dne 24.10.2015,
• změnu poskytovatele internetu v budově OÚ,
• nákup chybějících uniforem pro členy JSDHO Mešno.
ZO neschvaluje:
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• smlouvu o dílo s firmou A.D.S. Rokycany – projekt průtahu obcí Mešno.
ZO ukládá:
• oslovit výrobce mříží do vstupu kostela - starosta, místostarosta,
• zpracováním návrhu úpravy návsi – všichni zastupitelé,
• zvýšit aktivitu při předprodeji lístků na kulturní akce v kostele na min. 6 lístků/zastupitele všichni zastupitelé,
• podat oznámení na Policii ČR na neznámého pachatele ohledně ztráty varhanních píšťal –
starosta.
ZO bere na vědomí:
• zprávu Finančního výboru,
• VI. Rozpočtové opatření pro rok 2015, které starosta schválil dne 10.9.2015, navýšení
příjmů o 0 Kč a navýšením výdajů o 0 Kč,
• VII. RO pro rok 2015, které starosta schválil dne 5.10.2015, navýšení příjmů o 0 Kč a
navýšením výdajů o 0 Kč,
• VIII. RO pro rok 2015, které starosta schválil dne 21.10.2015, navýšení příjmů o 0 Kč a
navýšením výdajů o 0 Kč,
• zprávu o stavu v obecním lese a zalesnění drah,
• stav přípravy projektu na II. Etapu rekonstrukce budovy OÚ,
• přípravu projektu na rekonstrukci návsi a přilehlé komunikace,
• stav žádosti o dotaci u Nadace ČEZ – víceúčelové hřiště,
• zavedení WiFi do budovy OÚ,
• účast JSDHO na cvičení,
• průběh koncertu v kostele.
Hasiči Mešno

V měsíci říjnu se naši hasiči zúčastnili cvičení svolaného HZS Rokycany ve Skořicích. Tohoto
cvičení se zúčastnilo šest členů.
Dále byla dne 24.10.2015 pořádána posvícenská zábava, kde hrálo duo Jája a Pája.
Z tomboly jste si mohli odnést půllitr s etiketou místního sboru SDH, slevové poukázky do
restaurace nebo tekuté výhry pro pány a další dárečky.
V měsíci listopadu se zúčastnili cvičení ve spolupráci s jednotkami z okrsku ve Veselé, zde se
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zúčastnilo sedm členů, ze kterého jsou i fotografie, informuje Josef Brůha ml.
Usnesení ze dne 9.12.2015
ZO schvaluje:
• schodkový rozpočet s příjmy ve výši 2 025 950 Kč a výdaji ve výši 2 925 950 Kč. Schodek
900 000 Kč bude pokryt zůstatkem na běžných účtech k 31.12.2015,
• X. RO na rok 2015 s navýšením příjmů o 50 650 Kč a navýšením výdajů o 50 650 Kč
(internet),
• Smlouvu o dílo na zimní údržbu místních komunikací,
• prodloužení nájemní smlouvy na objekt č. p. 9,
• nákup šplhací sestavy 603KS pro rok 2016 (dětské hřiště),
• Dohody o provedení práce pro p. P. Beránka, p. R. Jelínka a p. Ing. J. Šmolíka,
• Smlouvu o bezplatném převodu pozemků p. č. 431/4 a p. č. 245/3,
• žádost o bezplatný převod zemědělského pozemku podle § 7, odst. 1, písm. a), b), c) a e),
zák. č. 503/2012 Sb. - část pozemku p. č. 198/4 k. ú. Mešno,
• rozsah a návrh řešení zateplení objektu OÚ,
• prodloužení podpory výstavby DOČV pro rok 2016,
• Inventurní komisi ve složení: předseda J. Brůha, členové M. Petrová a J. Pouska,
• nakoupení 4ks obleků pro JSDHO Mešno,
• financování lesní cesty pouze z prostředků obce Mešno.
ZO ukládá:
• oslovit znovu výrobce mříží do vstupu kostela – starosta, místostarosta,
• domluvit schůzku s projektanty na úpravu návsi – starosta,
• nakoupit obleky pro členy JSDHO ještě v roce 2015 (4 ks) – P. Šilhánek,
• připravit podmínky pro poskytnutí příspěvku na výstavbu DČOV – všichni,
• projednat s M. Jelínkovou možnost pokračovat na vedení obecní kroniky.
ZO bere na vědomí:
• IX. RO na rok 2015, které starosta schválil dne 28.10.2015, navýšení příjmů o 106 060 Kč
a navýšením výdajů o 106 060 Kč,
• návrh úpravy II. Nadzemního podlaží budovy OÚ,
• zprávy o stavu obecního vodovodu,
• zprávu o činnosti v kostele,
• zprávu o obecním lese.
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Kultura v Mešně – prosinec

Dne 18.12.2015 proběhla v kostele akce „Česká mše vánoční,
J. J. Ryba“ zazpívaný Smíšeným sborem Spálené Poříčí, sólistů
Nové písně české a přátelé dalších pěveckých sborů pod vedením
Vladimíry Machoňové a za hudebního doprovodu Lidové muziky
z Chrástu.
Návštěvníci zaplnili kostel a zaplacením vstupného přispěli na
jeho opravu a údržbu.
Poděkování bylo tedy určeno jak jim, tak účinkujícím.
Článek o koncertě byl uveřejněn dne 28. prosince 2015
v Rokycanském deníku.
Dne 24.12.2015 byl kostel
otevřen v odpoledních hodinách
pro možnost odnést si betlémské
světlo do svých domovů.
Také byla možnost shlédnout
dva betlémy. Jeden datovaný
nejspíše k době vzniku kostela a druhý byl zapůjčen místním obyvatelem, Petrem Pouskou.
Dne 26.12.2015 jste si mohli s dětským sborem z Kornatic zazpívat úryvky z vánočních písní
za doprovodu kytar v podání
paní J. Bouchnerové a pana
J. Pousky a příčné flétny
v podání paní D. Bejčkové.
Poté zazpívala a na kytaru
zahrála Kristýna Suchá. Tato
mladá dívka je vnučkou
mešenské rodiny Šloufových.
Vystupujícím děkujeme za zpříjemnění vánočních svátků, návštěvníkům za dobrovolný
příspěvek na kostel a doufejme, že se minimálně ve stejném počtu opět na konci roku 2016
sejdeme.
Do tohoto čísla přispěli: Josef Brůha ml. Zpracovala Kateřina Bláhová (č. p.1 - fara).
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