Mešenské listy
Třetí číslo
Vítám vás u třetího vydání Mešenských listů a doufám, že se vám v mém pojetí shrnutí událostí
za rok 2016 bude líbit. Omlouvám se za případné chybky, ale možná by to bez nich někdy ani
nebylo tak zábavné :-)
V případě podnětů do dalšího čísla mne neváhejte kontaktovat. K.Bláhová.
Obsah ve zkratce:
Informace z usnesení zastupitelstva obce (dále již ZO), kulturní akce, úprava dopravní
obslužnosti v Mešně, soutěž Vesnice roku 2016 a jiné.

Kultura a akce v lednu
Turnaj v piškvorkách 30.1. - piškvorky byla dříve báječná hra, která se dala provozovat i ve
škole, alespoň tak na to vzpomínám já. Bohužel dnes si děti raději hrají na mobilech,
proto vznikl nápad uspořádat soutěž v naší hospodě. Pořadatelem byl pan J. Bláha.
Přišli děti i dospělí a někteří z nich si předem doma hru procvičovali a pilovali
strategii. Do soutěže se mohli přihlásit nejen místní obyvatelé, ale i z okolí. Registrace
probíhala přes internet, jelikož průběh a vyhodnocení řídil počítačový program. Z
celkového počtu patnácti hráčů první tři místa sice obsadili soutěžící ze Spáleného
Poříčí A. Čermáková a J. Čermák a J. Tolarová, ale o to více bychom se mohli v dalším
ročníku soutěže více snažit, aby vítězství zůstalo doma.

Usnesení ZO ze dne 4.2.2016
ZO schvaluje:
• program zasedání,
• podání žádosti o dotaci na stavbu víceúčelového hřiště z Programu stabilizace a
obnovy venkova PK, dále dotaci na odvodnění kostela z Programu zachování a
obnova kulturních památek PK a dotaci na opravu střechy kostela z Podpory obnova
kulturních památek,
• výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2016 ve výši 500 Kč,
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odpuštění poplatku panu Ing. K. Otýsovi za odběr pitné vody,
pravidla pro získání obecní dotace na stavbu DOČV,
smlouvu o bezplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s
omezujícími podmínkami, č.j.UZSVM/P/1418/2016-HMSU,
smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti,
smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací – připojení k internetu,
závěrečnou zprávu o provedení inventury,
plán práce kontrolního a finančního výboru na rok 2016,
konání velikonočního koncertu v neděli 27.3.2016,
firmu M. Mařík na revizi a případnou opravu vodovodního řádu.

ZO ukládá:
• zpracovat žádosti o dotace – starosta, místostarosta, P. Ešner,
• informovat občany o spotřebě a ceně pitné vody a rovněž o situaci v oblasti likvidace
odpadních vod formou článku v Mešenských listech – K. Bláhová, starosta,
• zjištění stavu vodovodu (možné úniky vody) – všichni,
• přihlásit obec do soutěže o titul Vesnice Plzeňského kraje – starosta,
• připravit dostatečnou zásobu palivového dřeva pro obecní kotelnu – R. Jelínek, S.
Pouska,
• připravit podmínky pro montáž šplhací sestavy 603K na dětské hřiště – S. Pouska,
K. Bláhová,
• prověřit možnost získání požárního vozidla i ve vztahu k prostorám stávající
hasičské zbrojnice – P. Ešner, P. Šilhánek,
• zkusit zajistit nápravu vzhledu nástěnky u zastávky ČD – K. Bláhová,
• prověřit stav osvětlení na komunikaci k zastávce ČD – starosta,
• zajistit přípravu výkopu na umístění šplhací sestavy na dětské hřiště a ohlášení na
příslušném úřadě – starosta, K. Bláhová,
ZO bere na vědomí:
• zprávu o stavu obecního vodovodu,
• zprávu o stavu likvidace odpadních vod,
• XI. Rozpočtové opatření v roce 2015, které starosta schválil 14.12.2015,
• zprávu o stavu JSDHO.

Úprava dopravní obslužnosti v Mešně
Otázka úpravy komunikace zejména v okolí návsi u nás byla v minulosti i současnosti
několikrát otevřena, ale až nyní došlo k nějakému posunu. Zastupitelé vybrali firmu
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Projektový ateliér A.D.S. Rokycany, s.r.o. a ti přednesli svůj návrh na řešení dopravní
obslužnosti.
Jednalo se o úpravu výjezdů od jednotlivých objektů v okolí návsi a na cestě k zastávce ČD,
dále úpravu zastávek autobusové dopravy a vytvoření chodníku pro pěší. Návrh byl přijat a
smlouva o vytvoření projektu byla s firmou podepsána. Na webových stránkách Mešna byl
projektový návrh vyvěšen za účelem vznesení připomínek ze strany obyvatel.
Na následných dvou schůzkách v lednu 2016, kde
byli přítomni i projektanti došlo k doplnění
požadovaných připomínek ze strany obyvatel a
pozměněný návrh byl předán k odsouhlasení Policii
ČR.
Realizace úpravy komunikace jako taková je
vzhledem k vysokému finančnímu vydání pro naši
obec reálná pouze v případě dotačního titulu, ze
kterého by byla možnost jej čerpat. S realizací
úpravy komunikace je spjata i úprava návsi. Zeleň a ostatní doplňky by měly vytvořit
příjemné prostředí.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kultura a akce v březnu
Velikonoční koncert Chrastochor 27.3.
v nedělním odpoledni vystoupil v kostele
pěvecký sbor pod vedením sbormistra
Květoslava Borovičky. Text vybrala a uspořádala paní Eva Koubová. Zpěv byl proložen
čteným textem na téma Velikonoce. Děkujeme návštěvníkům a vystupujícím za oživení
Velikonoc.
Křístání na Velikonoce
Děti začínaly křístat od 24.3. a končily 27.3 v rozmezí
06:00 – 12:00 a 18:00. Sešla se jich četná skupinka, od
nejmladší 2,5 leté holčičky v doprovodu rodičů, až po
nejstaršího patnáctiletého chlapce. Za své rachtání dostaly
poslední den odměnu, kterou si mezi s sebou rozdělily.
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Mlýn 28.3. - proběhlo v mešenském mlýně „Ukázkové pečení chleba“ za hojné účasti
místních občanů. Mlynář p. Jindřich Pouska přítomným ukázal, jak se pekl kdysi
chleba ve venkovní peci postavené z pálených cihel, skla a seznámil je se základy
výroby kvasového chleba. Chleba či housky z pece nádherně voněli a ještě lépe
chutnali. Počasí se povedlo a došlo také na pletení pomlázek.

Zelené okénko – Permakultura
Slovo permakultura se dnes uvádí téměř v každém časopise, ale víme skutečně o co jde? Jak
se permakulturně hospodaří? S paní M.Bartoníčkovou se podíváme, jak se dá v lese
permakultura použít.
„Z přírody si nebereme víc než nám ona sama dovolí…. „To je permakultura a zároveň
naše heslo.
Jak jsme s ní začali u nás na hájovně, aneb změna začíná v hlavě!
Permakultura znamená, že všechno, co v zahradě děláte, trvale prospívá nejen vám, ale
celému životnímu prostředí. Jde o šetrný přístup k přírodě tak, abychom dál neničili a přitom
si zajišťovali svoje životní potřeby.
Nechá se uplatnit všude - na zahradě, v obdělávání půdy, v lidském obydlí – prostě všude,
kde žijí lidé. Přitom přináší každému, kdo respektuje přírodní zákony a zdroje zisk a vlastní
dobro. Všechny permakulturní techniky a postupy jsou obvykle levnější než ty ostatní, běžně
navyklé. A šetří čas, peníze a práci. Ochrana životního prostředí z toho vyjde jakoby navíc.
Kde jinde přijde člověk na to, jak si poradit, než když bydlíte uprostřed lesa, bez jakýkoliv
přípojek . To nás donutilo zásadně změnit přístup k hospodaření se vším – s vodou, půdou,
energiemi – jinak bychom tu ani nemohli bydlet. Z města jsme byli zvyklí na klasickou
zahradu – s hotovou půdou, záhonky, postřiky atd…Tady nebylo nic než jíl a jen jíl. Museli
jsme začít přemýšlet jinak o zahradě a o životním stylu. Věděli jsme ale do čeho jdeme – do
lesa. Chyběla nám zahrada a tak jsme museli začít jednat rychle – příroda nečeká a léta letí.
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Když jsme se sem před lety stěhovali, věděli jsme jenom co slovo Permakultura znamená a že
chceme v lese dělat zahradu bez chemie, aby vypadala přirozeně, nebyla vyumělkovaná a
zapadla tak do prostředí lesa. A to děláme.
Začali jsme sbírat zkušenosti z knih a od známých, kteří už permakulturu praktikují
dlouhodobě na svém. A nakonec jsme objevili to, co jsme si dávno mysleli – že
permakulturně hospodařili naši předci před námi.. neznečišťovali, neplundrovali společné
zdroje přírody a přitom se uživili. Vlastně byli víc než částečně potravinově i energeticky
nezávislí – využili všechno, co jim příroda dala a s tím se také spokojili.
Když člověk hledá, najde. Na jedné přednášce jsem našla odbornici a skvělého člověka z
našeho regionu Ing. A. Gajdůškovou, která nám pomohla vytvořit základní plán zahrady a
udělali jsme dobře. Kdybychom postupovali v našem zralém věku jen metodou číst knihy a
postupy stylem pokus- omyl , tak bychom se viditelného výsledku těžko dočkali… .
Výhodou bylo, že jsme opravdu začínali od nuly, po svém a hlavně s chutí a odhodláním být
co nejvíce nezávislými nejen v energetice, ale i v potravinách. Protože je ale náš pozemek
malý, ukázalo se jak užitečná byla a je spolupráce s návrhářkou při tvorbě naší přírodní
zahrady – máme tady po 4 letech po maximálním využití prostoru skoro všechny rostliny
buď jedlé nebo léčivé. Samozřejmě nechybí ani kytičky. Začleňujeme tak naši zahradu
postupně do prostředí i tím, že sázíme jenom to, co patří do české krajiny - staré a krajové
odrůdy. Vidíme v praxi, jak to, co bylo namalované, nebyly jen obrázky, ale skutečně
podložené informace, kde, jak a kdy co zasadit a jak se o to starat. Já samozřejmě přitom dál
čtu a studuji všechno, co se přírodních zahrad týká a učím se .
Bez fyzické práce to ale samozřejmě nejde – když je vymyšleno, musí se kopat, sázet, dělat
kompost (první jsme si nechali přivézt) – tady prostě nastupuje mužská síla. Např. když jsme
stavěli bylinkový vrch a vyvýšené záhony, kam manžel musel navozit několik tun kamenů.
Nebo když jsme letos stavěli zapuštěný bytelný skleník.
Faktem je, že práce trochu ubývá. Když totiž respektujete např. co s čím pěstovat, zjistíte za
čas, že se tolik nepleje, ubývá škůdců atd. Zásadně nepoužíváme chemii a ani rašelinu a
šetříme vodou – z části proto, že musíme, ale také proto, že permakulturní hospodaření s ní
zachází jinak.
Obklopuje nás krásný les a tvoříme vlastně přírodní zahradu v úplně jiném prostředí než
ostatní a to nás těší, baví a povzbuzuje k práci, kterou jako práci nebereme – je to opravdu
radost.
Tenhle můj malý příspěvek nemůže vyjádřit všechno, co se hesla permakultura týká. Mohu
nabídnout odkaz na knihy, z kterých čerpám ve své venkovní kanceláři:
„Zahrada k nakousnutí aneb permakultura podle S.Holze“ -novodobý zakladatel tohoto stylu,
„Biozahrada, Ekozahrady od.J.Svobody“,
„Moje přírodní zahrada“ a „Česká biozahra“.
Odkazů na internetu pod hesly „permakultura“ a „přírodní zahrada“ je spousta – každý si
něco najde, ale je třeba něco o tom vědět a můžete si pak svoje změny navrhnout sami.
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Nejvíc ale získáte, když se podíváte na stránky mojí „přírodní zahradnice“ Ing. A.
Gajdůškové – pozemskazahradawebnode.cz (Najdete tam i náš osazovací plán).
M.Bartoníčková

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kultura a akce v dubnu
Výměna vodovodního potrubí 19.4. - vzhledem k zaznamenanému úniku pitné vody a dále ke
stavu vodovodního potrubí, došlo na pozemku p.č. 19/1 k jeho výměně (pozemek za
zastávkou autobusu směrem na Kornatice). Stávající kovové bylo nahrazeno
plastovým a současně byla nad uzávěrem dána nová skruž. Z té samé příčiny došlo k
výměně uzávěru na pozemku p.č.st.1 (dvůr fary). Po těchto opravách již není
zaznamenán významný únik vody.
Soutěž ve střelbě ze vzduchovky na terč 23.4. - sobotní odpoledne bylo sice zamračené, ale to
naštěstí účastníky neodradilo. Akci pořádala paní H. Jelínková a střelce měl pod
dohledem pan R. Jelínek. Nejdříve soutěžili ženy, potom děti a nakonec chlapi.
Střílelo se ze vzduchovek a děti si k tomu mohly lehnout. Ke konci se rozpršelo, takže
se všichni schovali v hospodě, kde proběhlo i vyhodnocení. Soutěžící se občerstvili
grilovanou krkovicí a vítězové dostali odměny.

Usnesení ze dne 26.4.2016
ZO schvaluje:
• program jednání,
• zprávu o výsledku přezkoumání za rok 2015 (při přezkoumání hospodaření ÚSC
Mešno nebyly zjištěny chyby ani nedostatky,
• závěrečný účet za rok 2015 (návrh ZÚ byl zveřejněn na ÚD po zákonem stanovenou
dobu,
• kupní smlouvu na nákup 2ks jehňat (za účelem spásení obecního pozemku pod
zastávkou cena 1 000 Kč/ks s tím, že maso bude zpracováno do klobás, které budou
rozdány občanům Mešna),
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dohody o provedení práce pro p.Beránka, p.Jelínka, p. Šmolíka (účetní, hajný,
obecní vodovod-částky jsou oproti roku 2015 neměnné),
smlouvy na dotace (dohody o poskytnutí dotace na provozní náklady hřbitova s
obcemi Kakejcov, Kornatice a Nevid jsou oproti roku 2015 neměnné),
hodnocení práce S.Pousky (S.Pouska po uzavření Dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu Evropského sociálního fondu č. ROA-VZ8/2015 je od 1.10.2015 zaměstnancem obce. Po zhodnocení práce bylo
konstatováno, že prac. poměr je oboustranně výhodný. Ukončení poměru je k
30.9.2016. Nová Dohoda o prac. poměru je podmíněna opětovným sepsáním
Dohody s Úřadem práce.,
nákup křovinořezu a motorové pily (předchozí úprava zeleně probíhala formou
dohod o provedení práce bez nutnosti, aby obec potřebnou techniku vlastnila, nyní
bude v rámci prac. poměru technika zakoupena, motorová pila bude sloužit na
přípravu palivového dřeva pro topení v budově OÚ),
navržený kulturní program (Vánoce 2016-Rybova mše; Velikonoce 2017-A. Strejček
a Š. Rak a komponovaný Velikonoční pořad; během léta 2016 uskutečnit ještě jeden
koncert),
projektanta na odvodnění kostela (proběhlo jednání s PÚ Plzeň, MÚ Rokycany na
zpracování PD (projektant p. Z. Varvařovský) na Odvodnění kostela, které bude
odvedeno do stávající šachty dešťové kanalizace, do výkopu by měly být umístěny i
jímací pásky hromosvodu),
přijetí dotace z programu Rozvoj a obnova venkova PK (přijetí dotace na výstavbu
víceúčel.hřiště ve výši 400 000 Kč, je nutné oslovit firmy pro jeho realizaci),
přijetí dotace od Ministerstva kultury (přijetí dotace na opravu krytiny kostela ve výši
50 000 Kč),
SOD s firmou Ryta, s.r.o. (oslovena vzhledem k požadované technice na opravu
střechy ve výši 75 295 Kč + je nutná rekonstrukce hromosvodů),
postup při realizaci výstavby víceúčelového hřiště (zajištění výběrového řízení na
dodavatele s termínem realizace podzim 2016; předpokládaný počet oslovených
firem 5),
záměr nákupu pozemků v rámci nového řešení komunikace v obci (p.č. 7/5-16 m2,
p.č. 142/9-565 m2, p.č. 142/21-26 m2, p.č. 93-19606 m2),
spolupráci s firmou DIANA, s.r.o. (poradenská a zprostředkovatelská firma s cílem
spolupráce na PD, projednávání jednotlivých akcí s dotčenými orgány, zajišťování
finančního krytí v rámci dotací),
skladbu dětského hřiště a S.Pousku jako osobu zodpovědnou za kontrolu zařízení
(zabudování nové prolézačky, oprava dopadové plochy u skluzavky a natřít stávající
dřevěnou konstrukci, stávající houpačka bude rekonstruována svépomocí),
program Mešenské pouti (bude 22.5.2016, zajišťovatel p. Tříska v kombinaci se stájí
Mudra, bude sloužena mše).
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ZO bere na vědomí:
• I. Rozpočtové opatření v roce 2016 (navýšení příjmů a výdajů o 137 780 Kč –
proúčtování daně z příjmu právnických osob a další drobné změny),
• zprávu o kostele (bylo provedeno měření stávajících hromosvodů-je nutno je
vyměnit-rekonstrukce proběhne v rámci opravy střechy na základě návrhu firmy
Elektro Sobotka, Hrádek; bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření
kostela, vč. okolních parcel; proběhla kontrola veřejné sbírky pracovnicí KÚPK dne
25.4.2016-na jejímž účtu ke dni 31.3.2016 je 71 584 Kč),
• přihlášku do soutěže Vesnice roku 2016,
• hodnocení topné sezony (problémy s malou zásobou dřeva a provozování kotle),
• zprávy obecního hajného,
• informaci o JSDHO.
ZO ukládá:
• starostovi projednat úpravu systému ÚT ( v rámci změny v propojení systému
vytápění),
• K.Bláhové zpracovat a vyvěsit provozní řád dětského hřiště.
Stavění májky - jako každý rok byl koncem dubna z lesa místními hasiči přivezen strom, poté
byl zbaven kůry, připevněna špička a místními obyvateli uvázán věnec a ozdoben
společně s dětmi. Odpoledne bylo završeno opékáním buřtů a májku pár hodin po
půlnoci ještě hlídali vytrvalci.
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Kultura a akce v květnu
Brigáda 7.5. - proběhla akce v mešenském polesí za účelem odklizení větví stromů
napadených kůrovcem. Starosta pomocníkům poděkoval nejen osobně, ale také
prostřednictvím místního rozhlasu.
Mešenská Pouť 22.5.– pravidelně 8 neděl po Velikonocích se v naší obci koná pouť. Ráno
si děti mohli zajezdit u hřbitova na koních ze stáje pana Mudry a poté se společně
s rodiči vyřádili na pouťových atrakcích v podobě houpačky, malého kolotoče,
řetízového kolotoče, kolejové Truck dráhy, střelnice a skákacího hradu. Nechyběly
balonky, hračky ani sladkosti. V kostele byla sloužena pouťová mše. Občerstvit se
mohli v místní hospodě. Stáj pana Mudry umožnila dětem projížďku na koních, která
ale byla díky vlivu náletů včel na jezdce i koně mířících na řepkové pole předčasně
ukončena.

Květinová soutěž – zapojit se do soutěže, potěšit sebe i ostatní a tím zkrášlit i naši obec, to je
přeci záslužná činnost především obyvatelek naší vesnice. Některá hodnocení
proběhla z důvodu nevlídného počasí kolem níže uvedených datumů.
Celkové vítězky jsou:
1. místo…….p. Vaníková

2. místo…….p. Koníčková

3. místo……..p. M.Petrová

Vítězkám byly za příkladnou květinovou výzdobu předány ceny.
Samozřejmě všem ženám a také mužům (kteří jistě v mnoha případech pomohli s
květníky) patří poděkování, protože tento rok se okna v Mešně rozzářila
pestrobarevnými květy a jistě tím potěšila nejen své majitele, ale také kolemjdoucí :-)
Takže ženy! Příští rok, směle do toho :-)
Brigáda 28.5. proběhla na Obecním úřadě a týkala se úklidu jeho prostor. Zúčastnily se paní
Čubrová, paní Zemanová, paní Bláhová, paní a také starosta V. Petr, který pilným
ženám poděkoval a nabídl jim za jejich pomoc klobásu a pití.
Kostel 28.5. na našeho velikána se přijeli podívat návštěvníci z Chebu pod záštitou
Knihovny města Chebu.
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Vesnice roku 2016 – přihláška do soutěže
Po loňském mediálním úspěchu týkajícího se ocenění ve zmíněné soutěži za rok 2015 naší
sousední obce Kornatice, padl návrh, že bychom se také mohli zkusit zúčastnit. Bylo jasné,
že by šance na nějaké ocenění byla malá, ale záměrem jako takovým byla snaha naši obec
zviditelnit. Navíc faktem bylo to, že by se nám tím otevřely další pomyslné dveře k
možnostem čerpání případných dotací, kde bylo v některých vyhlášených titulech
podmínkou účasti právě na dané soutěži.
Přihláška byla vyplněna, odeslána a 31.5. k nám v ranních hodinách zavítala 10 ti členná
komise, kterou jsme uvítali v sále obecního úřadu. Starosta členy komise seznámil v
krátkosti s všeobecnými informacemi o naší obci, poskytl jim potřebné dokumenty a
společně se zastupiteli K. Bláhovou a S. Pouskou odpovídali na jejich dotazy. Poté navštívili
hřbitov, kostel Nejsvětější Trojice, Mešenský Pouskův mlýn a Špejchárek paní Musilové.
Vzhledem k časové tísni a deštivému počasí se vše odehrálo v rychlém tempu. Zakončením
byl zvěřinový guláš od paní H.Jelínkové podávané v hospodě.
Dle vyhlášení výsledku v soutěži dne 30.7.2016 se naše obec sice neumístila mezi těmi, které
obdrželi stuhu, ale získali jsme Diplom „Za snahu o zachování vesnického rázu obce“ a
medaili. Obojí je možné vidět na obecním úřadě.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kultura a akce v červnu
Kostel 3.6. - navštívili žáci základní školy z Mirošova a poslechly si historický výklad od
správkyně paní M. Zemanové.
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Den dětí ve mlýně 4.6. od 10:00 hodin – pro malé obyvatele naší obce bylo opět připraveno
zpestření ve formě her. Počasí se povedlo a děti si zaskákaly v pytlích, házely kroužky,
hrály líný tenis, běhaly slalom a využily všechny připravené herní prvky, které byly k
dispozici. Za své snažení dostaly sladké odměny, opekly si buřty a také se zchladily v
potůčku, který vedle mlýna teče.

Kostel 7.6. - žáci základní školky z Hrádku se za doprovodu učitelů přijeli seznámit s jeho
historií a prohlédnout si jeho vnitřní prostory.
Usnesení ze ZO ze dne 23.6.
ZO schvaluje:
• program jednání,
• zahájení prací na žádosti o dotaci (zateplení objektu OÚ včetně postupu s
poradenskou firmou Diana s.r.o., rámcový odhad celkových nákladů je 3 305 000
Kč s předpokládanou dotací ve výši 45% uznatelných nákladů),
• darovací smlouvu pro Stáj Mudra ve výši 2 500,- Kč (jako protihodnota jízdy na
koních v rámci Mešenské pouti),
• smlouvu o provedení práce včetně výše odměny ve výši 6 500 Kč od 1.7.2016 pro p.
Beránka (účetní),
• ukončení nájemní smlouvy a oslovení zájemců o pronájem (nutnost uvést ve
smlouvách správná čísla parcel Na Drahách, oslovit případné nové zájemce a také
navýšit cenu nájmu),
• ukončení Mandátní smlouvy lesního hospodáře p. Janouška k 31.12.2016
(podmínkou je získání licence lesního hospodáře pro p. R. Jelínka, po obdržení
osvědčení bude jmenován do funkce od 1.1.2017),
• výběrovou komisi pro vývěr zhotovitele stavby víceúčelového hřiště (27.6.2016 v
19:00 h se sejde sedmi členná komise - z řad zastupitelů, která z obdržených nabídek
vybere uchazeče pro realizaci stavby),
• úplatný převod části parcel z majetku ČR na obec Mešno (p.č. 151/1 a 198/4),
• bezplatný převod části parcel z majetku ČR na obec Mešno (p.č. 151/1 a 198/4) a
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•
•
•

•

•

dále parcel (p.č. 309/3, 142/5, 462/2, 151/2),
přijetí dotace pro JSDHO Mešno (přidělení dotace ve výši 30 000 Kč na hmotné
vybavení,
umístění antény pro šíření internetu za úplatu 300 Kč,
systém používání, uložení a servisu obecní motorové pily a křovinořezu (obec
nakoupila oba přístroje pouze pro obecní účely, s úschovou u p. R. Jelínka, který
zajistí základní servis i odpovědnost za úschovu),
zachování stávající smlouvy na pojištění obce a obecního majetku (rozšíření
smlouvy se zatím nepředpokládá, změna pojišťovny může nastat jen v případě
nabídky výrazně lepších podmínek),
J. Ešnera a P. Sobotky na zpracování cenové nabídky pro zpřístupnění věže a
podkroví kostela (z úrovně stávajících dřevěných žaluzií).

ZO neschvaluje:
• v současnosti nabídku na renovaci křížků v katastru obce (nabídka Uměleckého
kovářství na renovaci křížků).
ZO bere na vědomí:
• II. rozpočtové opatření v roce 2016 (navýšení výdajů na sečení zeleně ze 3 000 Kč na
18 000 Kč, oprava kostelní zdi z 0 Kč na 1000 Kč – čerpáno z rezervy),
• přípravu koncertu 9.9.2016,
• stav vodoměru (spotřeba od 1.1.2016 činí 1 604 m3 – cca o 100 m3 méně než v roce
2015).
Diskuze:
• p. R. Jelínek seznámil přítomné s kontrolou v obecním lese – bez závad,
• realizace houpačky na dětském hřišti bude ještě projednána,
• kabel k reflektoru pro nasvícení jižní strany kostela bude podroben revizi, resp.
úpravě jeho vedení na objektu č.p. 1.

Kultura a akce v červenci
Dne 2.7. - se konal zábavní večer a to na místě, které vám již napoví sám název „S muzikou u
mlýna“.
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DneDne 23.7. - se konal Šachový turnaj. Přihlášeni byli děti i dospělí nejen z Mešna, ale i z
jeho okolí a z Plzně. Každý z třinácti účastníků si
odnesl malou pozornost a první tři výherci obdrželi
poháry a k tomu výhru tekutého stavu.

1. místo - Jiří Kopecký

2. místo - Tomáš Bartoněk

3. místo - Lukáš Vajda

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kultura a akce v srpnu
Dne 13.8. - brigáda nohejbalistů. Vzhledem k plánované výstavbě nového hřiště, muselo dojít
k odstranění tújí, které lemovaly asfaltové a dětské hřiště. Akce se ujali nohejbalisté,
kteří si s již vzrostlými stromy rychle poradili.
Své síly nasadili: V. Zdeněk, R. Jelínek, J. Bláha, R. Friesel, S. Pouska, L. Zeman a
největší silák Traktor :-)

Usnesení ze ZO ze dne 25.8.
ZO schvaluje:
• program jednání,
• SOD na výstavbu víceúčelového hřiště s vítěznou firmou SHEETS Servis, s.r.o. od
1.9.2016 – 31.3.2016,
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•
•

•
•

přijetí dotace od KÚPK ve výši 30 000 Kč na vybavení JSDHO (hadice a obleky),
postup pro získání dotace na zateplení budovy OÚ (rozdělení na dvě akce), hrubý
odhad ceny je kolem 1,2 – 2,0 mil. Kč, předpokládaná spoluúčast obce je 60%,
projednáváno s poradenskou firmou Diana s.r.o.,
nákup dvou kusů laviček (návrh koupit v akci dvě lavičky litina/dřevo s umístěním u
kostela a hřbitova),
dokoupení 20m3 dřeva pro kotelnu (nutno koupit suché dřevo pro rok 2016/2017).

ZO bere na vědomí:
• III. Rozpočtové opatření v roce 2016 (navýšení příjmů a výdajů o 55 000 Kč v rámci
dotace na opravu kostela),
• IV. Rozpočtové opatření v roce 2016 (navýšení výdajů o 60 000 Kč na opravu
vodovodu a 15 000 Kč na dětské hřiště – čerpáno z rezervy),
• V. Rozpočtové opatření v roce 2016 (navýšení výdajů o 5 000 Kč na revizi komínu u
č.p. 9 – čerpáno z rezervy).
Diskuze/Informace:
• kytarový koncert v kostele 9.9.2016 P. Sobotka,
• na podzim proběhne oprava střechy a hromosvodu kostela s využitím dotace,
• p. R. Jelínek předložil licenci na provozování lesního hospodáře,
• na krajské volby byla navržena jako zapisovatelka OVK p. P. Brůhová,
• seznámení s výsledky soutěže Vesnice roku 2016 PK (diplom a medaile),
• na podzim se bude pokračovat se zalesňováním Drah (cca 1500 ks a výsadbou v lese
cca 1500 ks.

Kultura a akce v září
Mlýn 3.9. - v tento krásný sobotní den se uskutečnil turnaj o pohár mlynáře Pousky v
králičím hopu. Soutěžící se dostavili z okresu Rokycany, Prahy, Písku a Ústí nad
Labem. Klání přihlíželo kolem devadesáti až sto diváků. Akce se povedla nejen díky
sponzorům ZO ČSCH Mirošov a obec Mešno, ale i díky soutěžícím a divákům.

14

Mešenské listy
Kříž u hřbitova – vzhledem ke
umístěného před místním
Nyní je kříž z nového

stavu kříže a sochy Ježíše Krista
hřbitovem, došlo k jeho opravě.
dřeva a socha je nově natřena.

Kostel 9.9. - proběhl kytarový koncert Pavla Sobotky a také mladé studentky konzervatoře
Aničky Komzákové. Posluchači měli možnost slyšet jak klasické skladby vážné hudby,
tak i skladby zahrané na baskytaru ve stylu blues a trochu country. Ozvučená baskytara a její klouzavé tóny v kostele vyvolali u posluchačů velké nadšení. Také byla
možnost shlédnout kytary, které má mimo jiné pan Sobotka ve své sbírce. Podle
odezvy se všem vystoupení líbilo, proto bychom si rádi příští rok akci zopakovali.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kultura a akce říjen
7. - 8. - proběhly v ČR volby do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu. Mešna se týkaly
jednokolové krajské volby a zúčastnilo se 55 % oprávněných voličů. Čtyři členky
komise dohlížely na její správnost.
Posvícenské posezení 22.10. - příjemné posezení pořádané místními hasiči s poslechem
hudby „Jája a Pája“ proběhlo v podvečer v místní hospodě. Návštěvníci nebyli o
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hladu, mohli si zakoupit lístky do tomboly protáhnout tělo v rytmu hudby.

Usnesení ze ZO ze dne 25.10.2016
ZO schvaluje:
• program jednání,
• návrh rozpočtu na rok 2017 (zařazení částky 700 000 Kč na dokončení víceúčel.
hřiště, částky 100 000 Kč na projekt rekonstrukce návsi a přilehlé komunikace,
částky 900 000 Kč na zateplení budovy OÚ-v případě získání dotace jako spoluúčast
obce, částky 1 000 000 Kč na vybudování šaten a soc. zázemí pro hřiště v 1. patře
budovy OÚ-v případě získání dotace jako spoluúčast obce, částky 100 000 Kč na
projekční práce, částky 140 000 Kč na opravu a údržbu kostela, částky 30 000 Kč na
koupi pozemků),
• pronájem domu č.p. 9 nové nájemnici p. J. Pohořalové (s původním nájemcem p. J.
Šlehoferem nebyla obnovena smlouva-navíc mu vznikl nedoplatek za odběr vody a
elektřiny,nutno řešit stav objektu-alternativou je rekonstrukce na komunitní bydlení
pro seniory s využitím dotací),
• rozhodnutí nekoupit malotraktor (obec obdržela nabídku),
• nákup pozemků (od p. Sedláka o celkové výměře 9010 m2 za 3Kč/m2),
• využití dotace na JSDHO (dotace 30 000 Kč byla použita na nákup šesti hadic a
zásahových obleků-zbytek dofinancuje obec),
• návrh přílohy pro Rokycanský Deník (nabídka placené inzerce pro obec Mešno v
listopadové příloze RD-Vánoční města).
ZO bere na vědomí:
• VI. Rozpočtové opatření v roce 2016 (krajská dotace pro JSDHO ve výši 30 000 Kč),
• VII. Rozpočtové opatření v roce 2016 (navýšení příjmů na dotace pro VPP S.
Pouska, dotace na volby, investiční dotace na víceúčelové hřiště),
• provoz v kotelně (dle počasí topit na vyžádání, hospoda v krb. kamnech, při
ochlazení se kotel uvede do stálého provozu),
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•
•

•
•

výročí obce (v roce 2018 uplyne 666 let od první zmínky obce),
informaci o obecním kostele (v roce 2017 uplyne 115 let od vysvěcení kostela-zjištění
možnosti o konání slavnostní mše, byla provedena oprava střechy kostela, obec
obdržela cenovou nabídku na věž a podkroví kostela ve výši 350 000 Kč bez nákladů
na elektrorozvody a osvětlení, zpracovávají se podklady na vydání rozhodnutí odboru
kultury MÚ Rokycany na odvodnění kostela, chodníky a oprava zdi podél kostela,
koncert v kostele 22.12.2016 od 18:00 – Rybova Vánoční mše, Betlémské světlo),
informaci o obecním lese (poražení napadených stromů kůrovcem, sázení stromků a
mazáni proti okusu),
informace o dotacích (do konce roku 2016 se již žádná žádost nebude podávat,
vyjma zpracované žádosti o dotaci na zateplení budovy OÚ).

ZO ukládá:
• aktualizovat webové stránky obce p. P. Ešner a K. Bláhová.
Diskuze:
• vznesena stížnost na kvalitu vody K. Bláhovou – starosta předá stížnost odp.
pracovníkům Příkosické zemědělské a.s.

Nohejbal
Náš nohejbalový tým se znovu zúčastnil Okresního přeboru
sk. B 2016. Tentokrát se naši muži umístili na krásném
druhém místě. Za tímto výsledkem stojí poctivé tréninky
každou neděli a ani v zimě nezahálí a jezdí trénovat do
rokycanské haly.
Níže uvádím celkové pořadí:
1. místo

Strašice

2. místo

Mešno

3. místo

Mirošov

4. místo

Pavlovsko

5. místo

Litohlavy Ž

Kultura a akce v listopadu
Cvičení hasičů 5.11. - naši hasiči se u rybníku v Rakové zúčastnili cvičení spolu s dalšími
jednotkami (Kakejcov, Mirošov, Nevid, Raková, Příkosice). Stříkačky jednotek byly
po delší odmlce vyzkoušeny a naštěstí všechny fungovaly.
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Usnesení ze ZO ze dne 13.12.2016
ZO schvaluje:
• program jednání,
• rozpočet na rok 2017 (je schodkový, s příjmy ve výši 1 954 000 Kč a výdaji ve výši
4 954 800 Kč – schodek ve výši 3 000 000 Kč bude financován zůstatkem na běžných
účtech k 31.12.2016),
• plán inventur včetně složení inventurní komise,
• mandátní smlouvu lesního hospodáře (od 1.1.2017 s p. R.Jelínkem, odměna 100 Kč
za ha/rok udává celkovou roční odměnu ve výši 6 300 Kč),
• SOD na zimní údržbu obecních komunikací (s Příkosickou zemědělskou, a.s. ve výši
610 Kč/hod na traktoru a 640 Kč/hod pro nakládání HONO53),
• kupní smlouvu na nákup pozemků od p. Sedláka (jedná se o pozemky sousedící s
obecními o výměře 9 010 m2 za 3 Kč/m2 o celkové výši 27 030 Kč).
ZO bere na vědomí:
• VIII. Rozpočtové opatření v roce 2016 (úprava rozpočtu na volby, čerpání rezervy a
navýšení výdajů na hřbitov),
• IX. Rozpočtové opatření v roce 2016 (navýšení příjmů na dotace školení JSDHO,
výdaje na svoz nebezpečného odpadu, refundace mzdy na školení JSDHO,
kapitálové výdaje na nákup pozemků),
• X. Rozpočtové opatření v roce 2016 (změna příjmů z dotace na VPP, výdaje na volby,
oprava střechy kostela z vlastních zdrojů),
• průběh výstavby víceúčelového hřiště,
• stávající stav u akcí, na které by se měla část financí získat z vhodných dotačních
titulů (zpracován projekt na OÚ a požádáno o stavební povolení; 1.část - žádost o
dotaci na rekonstrukci šaten z MMR - zpracování do 31.12.2016 – výše dotace max.
400 000 Kč, 2. část – zpracování žádosti na zateplení OÚ z MŽP – podání v roce
2017 až po vyhlášení dotačního titulu; bude se podávat žádost o dotaci na
rekonstrukci OÚ – podlahy a elektroinstalace od Plzeňského kraje; po obdržení
kompletní dokumentace na rekonstrukci návsi a komunikace k zastávce ČD bude
18

Mešenské listy

•
•

podána žádost o dotaci, pokud bude vhodný dotační titul; na MÚ Rokycany
zažádáno o rozhodnutí ke zpřístupnění věže a podkroví kostela; zpracovává se
projekt na odvodnění kostela a cesty kolem něj – bude se sledovat možnost dotace;
možnost získat dotaci na sociální bydlení pro dům č.p. 9 a podkroví v č.p. 29 OÚ),
odklad oslav výročí obce (v roce 2018 uplyne 666. výročí o první zmínce o založení
obce),
informaci kontrolního a finančního výboru.

ZO ukládá:
• připravit do příštího jednání ZO provozní řád hřiště – P.Ešner a P.Šilhánek,
• v nejkratším možném termínu podat stavební firmě informaci o požadovaném
oplocení a rozměrů jednotlivých hřišť (zakotvení bodů na rozměry hřišť a ukotvení
sloupů pro síť) – P.Ešner, P.Šilhánek, V.Petr,
• vybrat houpačku a altán (dle plánu ZO dovybavit dětské hřiště dalšími prvky),
• průběžně aktualizovat webové stránky obce (informace o dění v obci – kultura, ...),
• kontaktovat znovu vlastníky parcel, které jsou dle ÚP určeny k výstavbě RD (nalákat
do obce mladé lidi-obec nevlastní pozemky pro novou výstavbu, variantou je
připravit byt,- y v kategorii sociálního bydlení a tyto mladým lidem nabídnout, na
tento druh bytů lze čerpat dotace),
• realizovat přístřešek pro palivové dřevo (na severní straně hřiště ve shodném stylu
jako je stávající).
Diskuze/Informace:
• s firmou SHEETS Servis, s.r.o. byl projednán styl fakturace na zálohový a následně
proběhne inventura všech prací, která se stane podkladem pro závěrečnou fakturaci
(na zálohových fakturách bylo dosud proplaceno 734 557 Kč), vodoměrná šachta
bude umístěna vně hřiště, skladové prostory pro nářadí na údržbu hřiště bude
umístěno v mobilní buňce.

Kultura a akce v prosinci
Kostel 22.12. - zazněla píseň „Česká mše vánoční“ od J. J. Ryby v podání Smíšeného sboru
Spálené Poříčí, sólistů Nové písně české a přátele dalších pěveckých sborů pod
vedením Vladimíry Machoňové a hudebním doprovodem Lidové muziky z Chrástu.
Nejen, že byli přivítáni návštěvníci a účinkující, ale také sponzoři, kteří svým
finančním darem podporují naši kulturní památku – kostel Nejsvětější Trojice.
Úvodem zaznělo sólo na trubku a poté již sbor svými hlasy zaplnil každý kout kostela
za doprovodu houslí, basy, trubek, klarinetů, příčné flétny a kláves. Poděkování patří
všem, jak sponzorům, tak i návštěvníkům, kteří přispěli již zakoupením vstupenky,
dále i lidem zajišťující přípravu, průběh a zakončení koncertu, včetně příjemného
posezení v místní hospodě.
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Kostel 24.12. - od 13:00 – 15:00 h byla jako každoročně možnost odnést si z kostela
Betlémské světlo.
Konec roku – byl zakončen v poklidné atmosféře v příjemném teplíčku naší hospody.
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