Mešenské listy
Čtvrté číslo
Milí sousedé/občané Mešna, vítám vás u čtvrtého vydání Mešenských listů. Opět se
jedná o shrnutí událostí za předchozí rok 2017.
Bohužel s nástupem do zaměstnání se mi čas na jejich přípravu poněkud zmenšil, takže
jarní výtisk se posunul téměř na léto, ale vzdávat se nehodlám a doufám, že ani vy.
Dočtete se o akcích pořádaných v naší obci, dále přináším informace z usnesení
zastupitelstva, počasí tak, jak jsem ho zaznamenala ze svého pohledu a také článek o
pěstování.
Přeji všem pohodu a úsměv na tváři. Vždyť úsměv každého rozzáří :-)
Kateřina Bláhová

Zkrácené shrnutí počasí v Mešně
Leden i únor byl po dlouhé době opět ve znamení bílého sněhu a také velkých mrazů.
Na stráni pod zastávkou ČD se chodilo sáňkovat a na rybníku se bruslilo a hrál se
hokej. Sníh a mráz si tedy užili děti i dospělí. Březen nebyl pro venkovní výsevy moc
nakloněný. Stále panovalo chladné počasí s občasnými teplými dny, které byly jen
ojedinělé.
Stromy, které díky těmto teplotním výkyvům brzy rozkvetly (březen/duben), záhy
zmrzly, takže třešně se na stromech musely hledat a jablka nestačila pořádně dozrát a
napadená škůdcem a hnilobou opadala. Jahody také pomrzly, ale naštěstí v další vlně
květů se již zadařilo a přeci jen se urodily.
Většina včelařů hlásila úbytky včelstev, proto i med se svou cenou šel nahoru. Léto
bylo příjemné a závlaha byla naštěstí častější než v roce 2016.
Podzim přinesl deště, ale jinak bylo počasí teplé.
Prosinec kolísal mezi teplými a mrazivými dny a mohli jsme se dočkat na pár dnů
trochu sněhu, ze kterého později vznikla místy uježděná ledovka. Před štědrým dnem
byla obleva, naštěstí 28. prosince znovu sníh napadl, že se dalo bobovat a stavět
sněhuláky.
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Kultura a akce v únoru
Usnesení ze dne 16.2.2017
ZO schvaluje:
· program jednání,
· závěrečnou zprávu o provedení inventury za rok 2016,
· obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu,
· cenu vody na rok 2017 ve výši 27 Kč za m3,
· smlouvy o provedení práce na rok 2017 (účetní p. Beránek, správce
vodovodu p. Šmolík a obecní hajný p. Jelínek) částky zůstávají shodné
jako v předešlém roce,
· dohody na příspěvek na provozování místního hřbitova (od obcí Kakejcov,
Kornatice, Nevid),
· podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací k umístění dvou uchazečů o zaměstnání
(J.Pohořalová, S.Pouska),
· nákup techniky na údržbu zeleně (DAKR motorová jednotka 15HP,
mulčovač a přívěsný vozík) pro náves, hřbitov, Chlumek, Draha,
· správce víceúčelového hřiště P.Šilhánka a provozní řád,
ZO bere na vědomí:
· podané a připravované žádosti o dotace na rok 2017 (Na stavební úpravy
2.N.P. OÚ část šatny u Ministerstva pro místní rozvoj, Na stavební úpravy
2.N.P. OÚ část kanceláře na KÚPK, Na kostel – odvodnění a komunikace
na KÚPK, Na zateplení budovy OÚ na Ministerstvo ŽP, Na provoz
JSDHO),
· informaci kontrolního a fnančního výboru,
· správu o hospodaření v lese (příjem 452 000 Kč a výdaje 282 830 Kč),
· návrh v pokračování revitalizace Chlumku,
· zprávu o činnosti JSDHO,
Diskuze:
· honební společnost dá obci cca 30 ovocných stromků dle vlastního výběru
(část se vysadí na Chlumku, zbytek na Draha).
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Kultura a akce v březnu
Brigáda na Chlumku 11.3. – v sobotu na devátou hodinu se opět sešla skupina
obyvatel Mešna, aby pomohla s úpravou části Chlumku, na který se minulý rok
nedostalo. Vyřezalo se náletové křoví, plazivé šlahouny ostružin, odklidily se kameny,
které by mohly zničit zahradní techniku při sekání traviny, vyklidil se naházený
nepořádek (sklo, plast,různý odpad) a vzniklé hromady větví se spálily. Na akci se
podíleli: p.Pohořalová, p.Zemanová, p.Pousková, p.Petr, p.Bláha, p.Jelínek, p.Brůha,
p.Pouska, p.Katera, p.Petr a p.Čubr. Všem zúčastněným patří veliké díky.

-----------------------------------------Zelené okénko
Další pokračování v oblasti permakultury nás čeká tentokrát se zaměřením na vhodné
přípravě půdy před samotným sázením. Hlavní zásadou je CHEMICKY NEHNOJIT a
NEHUBIT PESTICIDY.
Moje maminka, úspěšná pěstitelka všeho možného, vždy na podzim do půdy zarývala
krátce posekanou trávu, kompost, listí a dokud jsme chovali slepice a králíky, tak i
jejich podestýlky. Díky těmto „přísadám“ byl zeleninový záhon vždy nabitý vším, co
rostlinky ke svému růstu potřebovaly a konečné produkty vždy stály za to.
Dnes nedokážu pochopit, kde na to brala čas a energii, protože se mi zdá, že čas plyne
mnohem rychleji než dříve. Jak jsem ale zjistila, někdy to jde i bez velké dřiny.
Na půdu lze navršit vrstvu posekané trávy, staré nahnilé seno a pěkně přes zimu
nechat projít kompostovacím procesem. Na jaře, pokud nám počasí dovolí, můžeme
na takto připravený povrch nasypat hlínu z kompostu nebo použít jinak získanou
hlínu a máte připraveno k výsevu. Kdo má více chuti, sil a času, může vše mělce zarýt.
Je jasné, že bez počátečního pletí vytrvalého tzv. plevele se neobejdete, ale vhodným
sesazením rostlin můžete dosáhnout menšího množství zásahů a činností s tímto
spojených.
Pro některé rostliny můžete vytvářet tzv. hnízda. To znamená, že jeho vnější část
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můžete vytvořit přímo bez rytí na zemi z posekané trávy, sena anebo jejich míchanici
s hlínou a kompostem a doprostřed dáte kvalitní půdu. Do ní pak zasadíte semena
nebo už naklíčené rostlinky jako dýně, cukety, patizon, meloun a podobně. Pod
rostoucí šlahouny sypete opět trávu nebo je podložíte kartonem z krabice, aby nedošlo
k zarůstání trávou. POZOR NA SLEPICE a KOČKY, já kvůli nim musela okolo
každého hnízda zapíchat klacky do tvaru pyramidy a rostlinky mi to ochránilo.
Pro brambory můžete klidně na zem navršit seno, posekanou trávu, hnůj, hlínu, listí a
jejich směsi, do nich brambory umístit a znovu je zasypat uvedenými materiály. Občas
je nutné zezačátku záhon prolít vodou, aby nevyschl. Později začne proces přeměny na
živiny a tam již není nutné tolik zálivky (vyjma opravdu parných dnů a to ještě v době,
než vyrostou nadzemní zelené výhony).
Víte také, že čím více zaléváte rostliny, tím více se stávají choulostivějšími? Je jasné, že
bez vody to nejde, takže pokud jsou velká vedra, bez vody to zkrátka nejde.
Protože toto číslo vychází nyní, ještě bych chtěla uvést seznam rostlin, které se mohou
set nebo sázet: fazole, kukuřice, mangold, mrkev, salát, červená řepa, bazalka, černá
ředkev, ředkvičky, lichořeřišnice, macešky, pomněnky nebo měsíček.
Stále je čas a nic není ztraceno, proto vzhůru do toho a dobrot ze zahrádky se jistě
dočkáte.
-----------------------------------------Kultura a akce v dubnu
Akce nohejbalistů 8.4. – vzhledem k výstavbě víceúčelového hřiště a potřeby pro
prostor, kam by se mohlo nářadí a náčiní pro jeho úpravu ukládat, byl ZO
odsouhlasen k tomuto účelu nákup kontejneru. Před jeho umístěním bylo nutné
podkladovou plochu připravit. Tohoto úkolu se zhostili naši nohejbalisté. Urovnání
zeminy zajistil bagr a umístění betonových pražců provedli zmínění siláci. Poté přijela
technika a kontejner umístila na připravenou plochu.
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Velikonoční křístání – jak je u nás zvykem, ani letos se nezapomnělo na křístání. Děti
svědomitě chodily v určené hodiny a svými řechtačkami nahrazovaly zvony, které
v minulosti na tyto dny tzv. odletěly do Říma. Za jejich snahu dostaly odměnu ve
formě vajec a sladkostí.
Velikonoční koncert 15.4. – byl v podání Štěpána Raka a Alfreda Strejčka a
komponovaným pořadem „Amen, pravím Ti – velikonoční pásmo slova a hudby“
skvěle načasováno. Vyprávění se týkalo Velikonoc a doby zhruba před 2 000 lety.
Každý z posluchačů se tak mohl seznámit s historií tohoto příběhu a vztahy, které nám
i dnes nejsou cizí, lidským životem a jeho směrem, který si každý určuje sám. Magický
hlas A. Strejčka a mistrný doprovod na kytaru Š.Raka připoutal posluchače, kteří
zcela zaplnili mešenský kostel, ke svým místům. Nikdo ani nedutal. O to více vynikl
závěrečný potlesk, který odměnil oba vystupující za nevšední zážitek.

-----------------------------------------Usnesení ZO ze dne 18.4.2017
ZO schvaluje:
· program jednání,
· nákup lesních pozemků parcely p. č. 111, 112/2, 160, 161, 213/3 vše
v k.ú. Mešno o výměře 16 003 m2 za cenu 350 000 Kč,
· Dohodu s Úřadem práce a z toho vyplývající pracovní smlouvy
s J.Pohořalovou a S.Pouskou,
· kupní smlouvu na nákup 1 ks jehněte za cenu 1000 Kč a následné využití,
· skladbu a provozovatele atrakcí Mešenské pouti,
· na další období stávající režim vkládání hotovosti na účty obce u KB
Rokycany,
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· darování ornice frmě Sheets servis v objemu dvou nákladních aut za
předpokladu předání hřiště obci do 12.5.2017 (předpokládaný první
nohejbalový turnaj),
· pokračovat v práci na získání dotací na OÚ stavební úpravy 2.N.P.,
· zápis do obecní kroniky za rok 2016 (vyhotovený P.Pouskovou),
· postup prací na zpřístupnění kostelní věže (podlahy, schodiště, žaluzie,
osvětlení).
ZO přijímá:
· dotaci ve výši 400 000 Kč z dotace PSOV PK 2017- Projekty obcí na akci
Mešno – stavební úpravy budovy OÚ 2.N.P (kanceláře OÚ).
ZO bere na vědomí:
· vyřazení žádosti o dotaci (na odvodnění a komunikaci kolem kostela),
· výsledky kontroly veřejné sbírky, souhlasí s fnanční spoluúčastí obce při
hrazení nákladů účinkujících (stav k 31.3.2017 činil 156 426 Kč, dále
příjem za vstupenky za velikonoční koncert činil 16 500 Kč a sponzorské
dary byly ve výši 72 500 Kč),
· zprávu o obecním lese (zalesňování, těžba, oplocenky).
ZO ukládá:
· přípravu podkladů pro podání žádosti o dotaci na Podporu ochrany lesa –
R.Jelínek, V.Petr, J.Brůha, P.Ešner.

Úprava dopravní obslužnosti v Mešně – pokračování
Dne 6.4.2017 bylo zveřejněno na stránkách Mešna a úřední desce “Oznámení o
zahájení Územního řízení o umístění stavby”, které bylo hlášené také rozhlasem.
Jednalo se o podání připomínek účastníků řízení (vlastníků pozemku či stavby),
kterých se požadovaný záměr týkal (úprava návsi a cesta k zastávce ČD). Schválené
plány byly postoupeny na stavební úřad v Mirošově, kde měli možnost dotčení
vlastníci vyjádřit svůj názor a případně podat své připomínky.
Stavění májky – v sobotu 29.4. vyrazili místní muži do lesa, aby pokáceli, odvětvili a
přivezli strom, který bude po několik týdnů zdobit naši obec. Zbavení kůry se ujala
místní omladina a druhý den se připevnila špička, udělal věnec, zdobení z krepového
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papíru a pak se s pomocí traktoru májka postavila a zajistila. Nechybělo opékání
buřtů, dovádění dětí a popíjení nápojů. Noc byla dlouhá a k ránu se dostavili
záškodníci v přesile a bohužel májku nařízli. Vzhledem k bezpečnosti byla májka raději
zkrácena, ale znovu postavena. Její krepové ozdoby dál vlály ve větru nad budovou
Obecního úřadu.
-----------------------------------------Kultura a akce v květnu
Kostel – 7.5. se přijeli na náš kostel opět podívat návštěvníci z Chebu pod záštitou
tamější knihovny.
Víceúčelové hřiště – koncem března byla dokončena hrubá stavba a podkladová
plocha. Vzhledem k více pracem, byl termín dokončení posunut a v polovině měsíce
května byl dokončen antukový povrch a nataženo pletivo kolem celého hřiště. Po
dokončení naši nohejbalisté zbytek léta trénovali na novém a také si zde pár místních
vyzkoušeli hrát tenis. Kdo má chuť, může si přijít zahrát tenis nebo nohejbal. Klíče od
hřiště má k dispozici S.Pouska nebo R.Jelínek. Použití hřiště je pro místní občany bez
poplatku s podmínkou, že si po sobě uklidí (uhladí povrch a nezanechají žádné
odpadky).
Dětské hřiště – v pátek 19.5. přijela frma Bonita namontovat herní prvek
Dvojhoupačku, která byla usazena do betonových patek. Děti ji po příslušném
vytvrzení rychle obsadily, takže nyní mohou skotačit na třech herních prvcích –
skluzavka, lezecký prvek a houpačky.
-----------------------------------------Kultura a akce v červnu
Obec – tradičně byla vyhlášena květinová soutěž s termíny hodnocení červen, červenec
a září. Nejvíce hlasů za výzdobu oken obdržely:
1. místě se umístila paní Vaníková,
2. místě se umístila paní Ešnerová,
3. místě se umístila paní Koníčková.
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Kostel – dne 11.června byla sloužena pouťová mše svatá od 10:00 hodin, tentokráte
s novým farářem P. Mgr. M. Winiarskim.
Před samotnou mší zde byla pokřtěna holčička Josefína Bronislava z rodu Pousků ze
mlýna.
Pouť – dne 11.června se konala Mešenská pouť s atrakcemi p. Třísky (řetízák,
houpačky, střelnice, pamlsky a kolotoč pro nejmenší). Tradičně jste se mohli projet na
koních ze stáje pana Mudry.
Usnesení ZO ze dne 27.6.2017
ZO schvaluje:
• předložený program jednání,
• předsedu fnančního výboru J. Pousku,
• nového člena kontrolního výboru S. Pousku,
• zprávu o výsledku hospodaření a závěrečný účet za rok 2016 spolu se zprávou
o výsledku přezkoumání za rok 2016 bez výhrad,
• účetní uzávěrku za rok 2016,
• smlouvu o dílo na kostelní věž,
• darovací smlouvu pro stáj Mudra ve výši 2 500 Kč,
• darování parcely 1585/46 v k.ú. Lipnice městu Spálené Poříčí,
• podmínky výběru nájemce na obecní pozemky,
• hodnocení zaměstnanců obce,
• formu oslavy 115. výročí vysvěcení kostela,
• využití vody z obecních studen,
• paní K.Bláhovou zapisovatelkou pro podzimní volby,
• založení fondu pro fnancování obecního vodovodu a kanalizace.
ZO určuje:
• pana J.Brůhu zapisovatelem a ověřiteli zápisu pana S.Pousku a K.Bláhovou.
ZO bere na vědomí:
• abdikaci pana P.Šilhánka na funkci zastupitele,
• přijetí nového zastupitele pana J.Pousku,
• zprávu hajného,
• zprávu JSDHO,
• přípravu voleb.
ZO ukládá:
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• zjistit možnost odebírání vody ze studny pod hřištěm – všichni,
• členům nohejbalového oddílu i ostatním uživatelům hřiště zapojit se ve větší
míře do údržby hřiště,
• připravit podklady pro změnu územního plánu – všichni zastupitelé.
Kultura a akce v září
Mlýn - dne 2.9. proběhl již II. Ročník v soutěži „Králičí Hop“ o pohár mlynáře Pousky.
Počasí se povedlo a ušatí závodníci skákali jako „o život“ přes překážkovou dráhu,
skok daleký a slalom.

Nohejbal – naši nohejbalisté vybojovali první místo ve své skupině „Okresní přebor
B“. Díky prvenství postoupili do další sezóny 2018 do skupiny A. Ve vyšší skupině se
objevují silná družstva, takže udržet se bude oříškem, ale uvidíme, jak si poradí.
Budeme jim držet palce.
Umístění:

Body

1. Mešno

12

2. Mirošov

12

3. Rokycany

6

4. Pavlovsko

4

5. Litohlavy

0

-----------------------------------------Kostel – dne 30.9. se konal Svatováclavský koncert v podání paní Veroniky Vildové na
housle, pana Martina Červenky na klavír a mezzosopránistky paní Elišky
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Mourečkové.
Úvodem zazněl výběr Biblických písní od
Dvořáka a Infammatus ze Stabat Mater, poté
Kánon od Pachelbela, Ave Maria od Schuberta,
sólo pro housle od Bacha, árie Carmen
Habanera a Seguidilla. Dále také například
píseň Máří Magdaleny z Jesus Christ Superstar,
píseň z Johanny z Arcu, Most přes minulost,
houslová skladba ze Schindlerova seznamu,
píseň Memory z Cats či píseň z muzikálu Evita, Don't cry for me Argentina, píseň
Hallelujah. Posluchači si jistě domů odnesli mimořádný zážitek a vystupující byli
odměněni velkým potleskem, který si zasloužili.
-----------------------------------------Kultura a akce v říjnu
Hasiči - dne 28.10.2017 se v místní hospodě konal hasičský bál. K poslechu zahráli
tradičně duo Jája a Pája a díky tombole si někteří šťastlivci mohli odnést i nějaký
dáreček.
-----------------------------------------Kultura a akce v listopadu
Kostel – v sobotu 18.11.2017 se u příležitosti 115. výročí vysvěcení kostela konala
mše, kterou celebroval Mons. Tomáš Holub,
biskup plzeňský.
Mons. T. Holub se s příchozími návštěvníky
kostela přivítal a poté již byla bohoslužba
zahájena zpěvem za doprovodu harmonia.
Mons. Tomáš Holub promluvil o
mimořádném významu kostelů – místech,
kde se lidé společně setkávají, ale zároveň
mají prostor se zastavit a zamyslet se nad
svým životem.
Děkujeme nejen Mons. T. Holubovi a liturgickým asistentům, kteří ku 115.
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výročí vysvěcení kostela přijeli sloužit mši, ale také návštěvníkům a všem, kteří
dobrovolně přispěli na chod kostela a jeho opravy.
-----------------------------------------Kultura a akce v prosinci
Kostel - dne 22.12.2017 se konal koncert od J.J.Ryby písně "Česká mše vánoční" v
podání Smíšeného sboru Spálené Poříčí, sólisté Nové písně české a přátelé dalších
pěveckých sborů pod vedením Vladimíry Machoňové a hudebním doprovodem Lidové
muziky z Chrástu.
Před začátkem samotného vystoupe-ní zahrála paní Maxová tentokrát sólo na trubku
z okénka kostela, takže ji mohl slyšet
každý, kdo byl v ten čas venku.
Navíc, kdo si koupil vstupenku, mohl si ve
stánku před kostelem vyzvednout teplý
nápoj a kdo pociťoval chlad, mohl se
ohřát u zapálených praskajících polen.
V úvodu koncertu poděkovala paní
Petrová jednotlivým dárcům peněžitého
příspěvku do fondu na opravu a údržbu
kostela a samozřejmě i návštěvníkům, bez
kterých by to nešlo.
-----------------------------------------Kostel - dne 24. prosince si díky paní Zemanové mohl místní i přespolní návštěvník
odnést betlémské světlo do svých domovů, shlédnout ozdobený stromeček a vystavené
betlémy.
Kostel – dne 28. prosince se na kostel přijeli podívat návštěvníci z Rokycan. Cesta
byla jistě náročná, protože napadl sníh, který na Vánoce chyběl.
Zakončení roku proběhlo v poklidu a jak u nás, tak i v okolí bylo vidět mnoho
ohňostrojů.
Zpracovala: Kateřina Bláhová 21.5.2018
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