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Páté vydání
Vítám vás u Mešenských listů. Vydání bylo pozdrženo nenadálou událostí, která mne
potkala. Snad alespoň dodatečně zavzpomínáte nebo si oživíte události v obci. Dát
dohromady co nejvíce informací něco stojí, vše je o čase, který plyne rychle jako voda.
Mějte trpělivost, buďte hodní a hlavně tolerantní ke svému okolí. Je dobré si
uvědomit, že nikdy nemůžete vědět, co si myslí ten druhý. Dále není možné
předpokládat, že to co víte vy, ví ostatní a nebo to, co chápete vy, chápou ostatní
stejně. Přeji nám všem pevné zdraví, protože to je ta nejdůležitější věc, o kterou
skutečně jde.
Katka Bláhová
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZKRÁCENÉ SHRNUTÍ POČASÍ V MEŠNĚ
Zima: Leden byl bez sněhu s teplotami nad nulou a jen ojedinělými mrazíky. Koncem
února v noci přituhlo, na některých místech ukazoval teploměr -15°C.
Jaro: Koncem března napadl sníh (dalo se i bobovat), teplota se pohybovala and
nulou nebo lehce pod nulou. Duben byl teplotně nadprůměrný s občasnými
přeháňkami, kolem 20°C (včelky létaly za jarní potravou). Květen lehce teplotně
opadl a přibyl déšť a bouřky.
Léto: Velmi teplé s občasnými přeháňkami a teplotami kolem 30°C.
Podzim: Začátek září se pohyboval nad 20°C a postupně se ochlazovalo. Bylo to suché
období s větrnými přeháňkami. V listopadu bylo již mlhavo
Zima: Převažující teplé počasí, Vánoce na blátě a teploty kolem +5°C během dne.
------------------------------------------AKTIVITY V LEDNU--------------------------------------------Mlýn – přivítání Nového roku 2018 proběhlo tradičně přípitkem. Bohužel po sněhu,
který byl jen na krátkou dobu, nebylo ani památky.
OÚ – začala rekonstrukce kanceláří, kterou prováděla firma Sheets servis, s.r.o. Byly
odstraněny nevyhovující dřevěné podlahy, dále došlo k zateplení obou místností
zevnitř a byla vyměněna okna. Dočasně byla úřadovna přesunuta do zasedací
místnosti.
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Volby - dne 12.-13. a 26.-27. se konaly prezidentské volby. O místo prezidenta se
ucházelo celkem devět kandidátů: M.Topolánek, M.Horáček, P.Fischer, J.Hynek,
P.Hannig, V.Kulhánek, M.Zeman, M.Hilšer a J.Drahoš.
Do druhého kola postoupili dva kandidáti: M.Zeman a Jiří Drahoš. Vítězem se stal
Miloš Zeman.
JSDHO – dne 27.1. měli naši dobrovolní hasičí schůzi v hospodě.
------------------------------------------AKTIVITY V ÚNORU-------------------------------------------V únoru kromě zasedání zastupitelstva nebyla pořádána žádná akce.
Usnesení ze dne 22.2.2018
ZO schvaluje:
· upravený program jednání,
· závěrečnou zprávu o provedení inventury za rok 2017,
· výši poplatku pro rok 2018 za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a výši
poplatku za psy,
· smlouvy o provedení práce na rok 2018,
· návrhy dohod o poskytnutí dotace na provozování místního hřbitova,
· další zaměstnávání S.Pousky (nutno upřesnit formu),
· plánovanou kontrolu veřejné sbírky a plán akcí,
· zřízení věcného břemene na obecní parcelu č.p. 266/1 pro vední náhonu
k rybníku,
· odprodej části pozemku 444/3 k. ú. Mešno o výměře cca 10m2,
cena 5 Kč/m2,
· smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti,
· řešení popsané v dopise starosty, včetně vrácení faktury (k PD na náves).
ZO bere na vědomí:
· podané a připravované žádosti o dotace na rok 2018,
· nutné úkoly pro splnění nařízení GDPR,
· ukončení pracovního poměru S.Pousky,
· informaci kontrolního a finančního výboru,
· práce v lese.
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ZO ukládá:
• starostovi a místostarostovi zajistit výměnu hl. Vodoměru a dále připravit
na příští jednání ZO pravidla pro nakládání s odpadními vodami,
• všem zastupitelům zapojit se do řešení dané problematiky GDPR,
• vedení obce podat žádost o dotaci pro JSDHO.
ZO odmítá:
• materiálové řešení v PD pro stavební povolení k návsi.
ZO diskuze:
· odmítnut příspěvek na ČSOP,
· zápis do 1. ročníku ZŠ Mirošov,
· odmítnuta dlouhodobá spolupráce pro právní a metodickou pomoc.
------------------------------------------AKTIVITY V BŘEZNU------------------------------------------Velikonoční křístání – jak je u nás zvykem, ani letos se nezapomnělo na křístání.
Letos chodily nejmenší už jen v doprovodu středoškoláků, kteří je kontrolovali a učili,
kam se chodí. Dle naší nastavené tradice se začíná na zelený čtvrtek v poledne, pak
večer v šest hodin a ráno také v šest hodin. Za jejich snahu dostaly odměnu ve formě
vajec a sladkostí.
Mlýn – v sobotu 31.3. nás mlynář J.Pouska pozval do mlýna na Velikonoční pečení
a pletení pomlázek. Také jste mohli shlédnout malovaná vajíčka a k tomu
samozřejmě voněl chleba, pletýnky a šneci upečené v peci.
Tentokrát měl mlynář pomocnici v pečení paní
M. Zemanovou. Pečivo nejen vonělo a krásně
vypadalo, ale i tak chutnalo.
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----------------------------------------AKTIVITY V DUBNU---------------------------------------------Brigáda – dne 7.4. nohejbalisté Pavel, Petr, Pepa, Honza a Jirka se pustili do úpravy
antukového povrchu víceúčelového hřiště. Všudypřítomný mech se usadil nejvíce na
jeho jižní straně a díky silným pažím, válci a síťovačce nakonec podlehl a vzdal se.
Kostel – dne 14.4. v 16:00 hodin proběhl
koncert Jiřího Stivína pod názvem “Flétny
všeho druhu”.
Jiří Stivín interpretuje hudbu středověku,
renesance i baroka. Ovládá všechny druhy
příčných i zobcových fléten. Kromě hudby
předklasické se intenzivně věnuje jazzu,
skládání a improvizované Nové hudbě a vedle
saxofonů, klarinetu a příčných
i zobcových fléten používá i různé lidové píšťaly.
Nejen zde použité flétny jako například
renesanční příčná, klasická příčná nebo také
klarinet, dokázaly zaujmout své posluchače, ale
i jednotlivé skladby, které byly proloženy
vtipným hudebním komentářem.
Zazněly skladby J.S.Bacha, G.F.Händela,
A.Vivaldiho a také vlastní skladby
J.Stivína jako „Modrá růže“ nebo „Proměny času“.
Tvůrčí přístup a samozřejmě dlouhá léta praxe zajistila nevšední zážitek, navíc
podpořený místem, kde se jednotlivé tóny nesly ke svým posluchačům až vzhůru
k dřevěnému kostelnímu stropu.
Usnesení ZO ze dne 17.4.2018
ZO schvaluje:
· upravený program jednání,
· smlouvu s Ing. M.Haasovou pro zpracování analýzy GDPR v souladu
s nařízením EU 2016/679,
· smlouvu s Ing. M.Haasovou o spokytování služeb pověřence,
· složení ( V.Petr, J.Brůha, K.Bláhová a P.Ešner) a činnost projektového
týmu na spolupráci s pověřencem GDPR,
· pracovní smlouvu pro S.Pousku,
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· dokumenty (návrh smlouvy pro odběr vody a odvádění odpadních vod
včetně podmínek a Směrnici pro odkanalizování obce Mešno) s účinností
od 1.7.2018,
· cenu vody na 27,-Kč/m3 a stočné 5,-Kč/m3,
· program Mešenské pouti,
· přejímací komisi na převzetí díla dokončení I. etapy rekonstrukce budovy
OÚ ve složení (V.Petr, R.Jelínek, S.Pouska).
ZO určuje:
• zapisovatelem J.Brůhu a ověřiteli K.Bláhovou a P.Ešnera.
ZO přijímá:
· dotaci od MŽP na akci “Stavební úpravy objektu Mešno č.p.29” - OÚ
II.etapa,
· dotaci PSOV PK 2018 – “Projekty obcí” ve výši 500 000,-Kč na
rekonstrukci střešního pláště budovy OÚ.
ZO bere na vědomí:
· příspěvky bodu 12:
les - výsadba, sucho,
hřiště – zabezpečit práce související s přípravou na sezónu (nohejbalisté),
náves/průtah obcí – PK plánuje rekonstrukci silnice Sp.Poříčí-Mirošov.
Realizace je v plánu na rok 2020. Obec by měla zajistit projednání s ČEZ
distribuce přeložku vzdušného vedení do země, dále vyjasnit projekční
napojení nových uličních vpustí na stávající kanalizaci, řešení veřejného
osvětlení, rzhlasu...
výběr místních poplatků – konečná inventura bude provedena dle
bank.výpisu za duben 2018 (zaplaceno ke sni 17.4.2018 cca 90% z
celkové částky).
ZO zamítá:
• smlouvu o poskytování právních služeb Mgr. Hrabě.
ZO ukládá:
· starostovi a místostarostovi zajistit výměnu vodoměru,
· starostovi dojednat účast faráře na poutní mši a p.Mudry na projížďku na
koních o pouti,
· starostovi vést jednání za účelem dodržení harmonogramu a podmínek
dotace na zateplení budovy OÚ II.etapa,
· starostovi a dalším odpovědným osobám zajistit jednání z ČEZ a kontrolu
bank. účtu za výběr místních poplatků, obojí dle bodu 12 ze zápisu.

Mešenské listy
2018
STAVĚNÍ MÁJKY – dne 30. dubna ozdobily
dospělí a děti dovezený strom a vzápětí
májku pomocí silných rukou dospělých a
techniky postavili a upevnili na své místo.
Potom došlo na opékání buřtů a společné
klábosení.
------------------------------------------AKTIVITY V KVĚTNU------------------------------------------Nohejbalisté – dne 6. května naši nohejbalisté hráli první zápas na našem hřišti s
hráči Zbiroha. V předchozím roce se svým vítězstvím dostali do Okresního přeboru
„A“. Sezóna byla zahájena v květnu a ukončena v září. Celkem naši hráči odehráli
osm zápasů. Jelikož sezónu 2018 zakončili na třetím místě, pokračují i v následujícím
roce v dané skupině.
A jaký byl konečný výsledek?
1. místo Kornatice 15 bodů
2. místo Kříše
10 bodů
3. místo Mešno
7 bodů
4. místo Zbiroh

7 bodů

5. místo Bušovice

1 bod

OÚ – dne 17. května zveřejnil Obecní úřad v Mešně záměr na prodej barového pultu,
který byl umístěn v zadní místnosti II. NP budovy OÚ. Prostor, kde byl pult umístěn
a sloužil pro konání posvícení a zábav, změnil své využití na šatny a sprchy pro
potřebu sportovních aktivit. Další uplatnění se pro obec nenalezlo, vzhledem k tomu,
že akce jsou pořádány v hospodě.

Zastávka ČD – dne 19. května pořádal Železniční spolek Lokálka Group v Rokycanech
s ochotnými partnery při příležitosti Hamernického dne v Dobřívě již 23. ročník
tradičních jízd historických vlaků a autobusů. Nástup byl možný u nás v Mešně. Příští
rok tedy nezapomeňte a přijďte se pokochat starou lokomotivou nebo alespoň
zamávat cestujícím.
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Kostel – dne 26. května byla sloužena poutní mše od
16:00 hodin.
Pouť – dne 27.května se konala Mešenská pouť s
atrakcemi p. Třísky (houpačky, střelnice, pamlsky a
kolotoč pro nejmenší, autíčka na kolejích, nafukovací
hrad). Tradičně jste se mohli projet na koních ze stáje
pana Mudry.

------------------------------------------AKTIVITY V ČERVNU------------------------------------------Obec – tradičně byla vyhlášena květinová soutěž s termíny hodnocení červen,
červenec a září. Pochvalu si zaslouží nejen výherkyně, ale i ostatní, kteří svá okna
okna vyzdobily, ať už z důvodu soutěže nebo jen pro svou potěchu. Na prvních třech
místech se umístily:
1. paní Vaníková,
2. paní Ešnerová,
3. paní Koníčková.
Milé dámy, příští rok nepolevujte a svá okna opět vyzdobte. Vždyť parapet plný květů
nebo zeleně je mnohem hezčí, než ten prázdný :-).
Mlýn – dne 6. června pořádala obec Mešno a Historický mešenský Pouskův mlýn
dětský den. Děti si vyzkoušely chůzi na chůdách, skákaly v pytli, proběhly si
slalomem, skákaly přes švihadlo a hrály další hry, které zaujaly také dospělý
doprovod. Ti nejmenší si mohli stavět hrad z kostek. Odměnou byly sladkosti a
nakonec došlo na opékání špekáčků.

Usnesení ZO ze dne 19.6.2018
ZO schvaluje:
• upravený program jednání,
• přijetí nového zastupitele M.Petrovou,
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• výsledek hospodaření a závěrečný účet za rok 2017, spolu se zprávou o
výsledku přezkoumání za rok 2017 bez výhrad,
• účetní závěrku za rok 2017,
• smlouvu o dílo s firmou Sheet Servis, s.r.o. na úpravy objektu OÚ s termínem
dokončení 31.10.2018,
• smlouvu na stavební dozor s p.Varvařovským za cenu 24 200,-Kč,
• darovací smlouvu pro stáj Mudra ve výši 2 500,-Kč,
• organizační schéma a organizační řád obce Mešno (dle nových požadavků
GDPR),
• sedmičlenné zastupitelstvo i pro příští volební období,
• přijetí finanční dotace z rozpočtu PK do rozpočtu obce ve výši 23 240,-Kč za
zřizování nových oplocenek v roce 2017,
• přijetí finanční dotace z rozpočtu PK do rozpočtu obce ve výši 22 272,-Kč na
věcné vybavení jednotky JSDHO,
• zrušení poplatku 100,-Kč/hodïnu za použití hřiště,
• případné využití dřeva na latě pro rekonstrukci střechy OÚ.
ZO určuje:
• pana J.Brůhu zapisovatelem a ověřiteli zápisu J.Pousku a S.Pousku.
ZO bere na vědomí:
• abdikaci P.Ešnera na funkci zastupitele.

------------------------------------------AKTIVITY V ČERVENCI----------------------------------------Mlýn – dne 7.července pořádal mlynář J.Pouska, vodník Rudla a další pořadatelé
každoroční posezení s muzikou u mlýna pod názvem „Malá dudácká muzika“. Počasí
se povedlo a sluníčko pomohlo přispět k dobré náladě, jak účinkujících, tak i
posluchačů.
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------------------------------------------AKTIVITY V SRPNU--------------------------------------------V srpnu kromě zasedání zastupitelstva nebyla pořádána žádná akce.
Usnesení ZO ze dne 29.8.2018
ZO schvaluje:
• upravený program jednání,
• SOD na rekonstrukci střechy budovy OÚ s firmou Sheet Servis (cena díla je 1
209 606,-Kč a dotace od KÚPK ve výši 500 000,-Kč),
• darovací smlouvu pro p.J.Pousku (Mešenský mlýn) ve výši 1000,-Kč,
• směrnici GDPR (vypracovanou p. M.Haasovou-pověřencem obce),
• částku 5 000,-Kč za pronájem prostor kostela pro světský svatební obřad pro
přespolní zájemce a 1 000,-Kč pro občany Mešna (stačí jeden ze snoubenců)
a církevní svatby.
ZO určuje:
• zapisovalem J.Brůhu a ověřovateli zápisu K.Bláhovou a M.Petrovou.
ZO bere na vědomí:
• vyhodnocení I.etapy rekonstrukce budovy OÚ (cena díla provedená firmou
Sheet Servis 1 097 202,-Kč, zabezp.systém provedený firmou Mimatt 90 399,Kč, dotace od PK 400 000,-Kč),
• stav smluv na dodávku pitné vody a na připojení na obecní kanalizaci,
• stav obecních účtů ke dni 31.7.2018 (bú KB 2 467 428,80Kč, sú KB 1 547
242,08Kč, účet u ČNB 231 435,43Kč, kostel bú KB 239 291,74Kč) a stav
obecních pohledávek,
• kulturní akce v kostele (Bluesové odpoledne s P.Sobotkoou a koncert
p.L.Filipové),
• přípravu voleb do zastupitelstva obce,
• informaci finančního a kontrolního výboru,
• zprávu o stavu lesa (nachází se stále nové stromy napadané kůrovcem, z
kalamitního dřeva byly nařezány latě na opravu střechy OÚ, surové kmeny
budou využity jako palivové dříví pro objekt OÚ a nabídnuty jednotlivým
zájemcům).
ZO ukládá:
• místostarostovi vytipovat DČOV pro občany, včetně projektanta,
• novému vedení obce zabezpečit výměnu domovních vodoměrů,
• novému vedení obce zajistit v rozpočtu obce pro rok 2019 finanční objem pro
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vyplacení dotací na stavbu DČOV,
• starostovi opětně oslovit dlužníky za účelem zaplacení jednotlivých
pohledávek do 31.9.2018,
• p.J.Brůhovi a p.P.Šilhánkovi realizovat nákup do konce stávajícího volebního
období (dotace ve výši 22 000,-Kč na vybavení JSDHO).

---------------------------------------------AKTIVITY V ZÁŘÍ--------------------------------------------Mlýn - dne 1.9. proběhl třetí Ročník v soutěži
„Králičí Hop“ o pohár mlynáře Pousky.
Počasí se povedlo a závodníci skákali přes
připravené překážky (rovinná dráha, parkur, skok
vysoký). Některým to šlo rychle, někteří se nechali
pobízet. Každopádně za svůj výkon nejlepší tři dostali odměnu a jejich trenérky
samozřejmě také. Vždyť bez nich by to nešlo..
Kostel – dne 21.září se konal koncert pod názvem
“Pozdní bluesové odpoledne” s P.Sobotkou a
M.Polomským a jejich hosty. Původní vystoupení bylo
plánované na 27.července, ale z důvodu nemoci, došlo
k jeho posunutí na září.

----------------------------------------AKTIVITY V ŘÍJNU------------------------------------------------

Obecní úřad – dne 5.-6.
října se konaly volby do zastupitelstva obce s výsledkem:
Pro Mešno: Mgr.Jan Bláha = 43 hlasů
Kateřina Bláhová = 33 hlasů

Ing.Karel Otýs= 34 hlasů
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Občané Mešna: Ing.Vladimír Petr =
37
hlasů
Radek Jelínek = 36 hlasů
Stanislav Pouska = 30 hlasů
Josef Brůha = 28 hlasů
do Senátu Parlamentu České republiky s výsledkem:
Ing.Mgr.Pavel Karpíšek a Doc.MUDr.CSc. Milada Emmerová.
Obecní úřad – dne 12.-13. října se konalo druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu
České republiky s výsledkem: Ing.Mgr.Pavel Karpíšek.
Kostel - dne 26. října byl naplánován koncert Lenky Filipové. Bohužel z důvodu
nemoci došlo k jeho přeložení na 9. listopadu a následně na 31.května 2019. Vybrané
vstupné bylo vráceno zpět oproti zakoupené vstupence.
Usnesení z ustavujícího ZO ze dne 31.10.2018
ZO schvaluje:
• program jednání.
ZO určuje:
• p.K.Bláhovou zapisovatelem a ověřovateli zápisu R.Jelínka a J.Bláhu.
Informace:
• každý ze zvolených členů ZO obdržel Osvědčení o zvolení,
• kandidáti ze strany „Pro Mešno“ požádali o přečtení prohlášení (celý text je
součástí zápisu vyvěšeného na www jako Příloha č.2 společně s reakcí na toto
prohlášení-Příloha č.3),
• slib odmítli složit: J.Bláha, K.Otýs a K.Bláhová,
• slib složili: J.Brůha, R.Jelínek, S.Pouska a V.Petr.
Vzhledem k tomu, že tři členové ZO nesložili slib, došlo k okamžitému zaniknutí
jejich mandátu dle §55 odst. 2 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstvech obcí a
o změně některých zákonů.
Tím poklesl počet členů ZO pod zákonem stanovenou hranici pěti zastupitelů. K
doplnění počtu členů náhradníky nedošlo, protože dosavadní starosta obce obdržel
písemné rezignace na postavení náhradníka k 31.10.2018.
K projednání bodů pět až osm ze schváleného programu jednání ZO nedošlo.
Dosavadní starosta zašle prostřednictvím krajského úřadu návrh na vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce Ministerstvu vnitra do 30 dnů ode dne, ve kterém tento
důvod vznikl.
Dle vzájemné dohody všech zúčastněných je v příloze č. 4 uvedena e-mailová
korespondence, na kterou se v příloze č. 2 a v příloze č. 3 odkazuje.
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--------------------------------------AKTIVITY V LISTOPADU------------------------------------------V listopadu kromě zasedání zastupitelstva nebyla pořádána žádná akce.
---------------------------------------AKTIVITY V PROSINCI-------------------------------------------Usnesení ZO ze dne 13.12.2018
ZO schvaluje:
• upravený program jednání,
• v souladu s ustanovením §84 zákona č.128/2000 Sb. O obcích v platném
znění a §13 zákona č.250/2005 Sb. O rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019,
• plán inventur, včetně složení inventurní komise (předseda J.Brůha, členové
K.Bláhová a R.Jelínek),
• rozpočtovou změnu č.3 v roce 2018 = navýšení příjmů o 671 652,39 Kč
(dotace od MŽP na zateplení OÚ 626 652,39 Kč, na volby do ZO a Senátu 45
000,-Kč), navýšení běžných výdajů o 78 037,64 Kč (z dotace pro JSDHO 22
272,-Kč, dotace na volby prezidentské 10 765,64 Kč, dotace na volby do ZO a
Senátu 45 000,-Kč) a navýšení kapitál.výdajů o 593 614,75 Kč (z původní
investiční rezervy 2 100 000,-Kč na 1 196 611,96 Kč, zateplení OÚ vlastní
zdroje 870 350,40 Kč, zateplení OÚ dotace z MŽP 626 652,39 Kč = celkem 2
693 614,75 Kč),
• smlouvu o dílo na zimní údržbu obecních komunikací s Příkosickou
zemědělskou, a.s. (od 1.11.2018-31.3.2019 na traktor 610,-Kč/hod a
nakládání HONO53 640,-Kč/hod.),
• dodatek smlouvy č.13, O poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady s
firmou Rumpold (12 svozů 260,-Kč, 26 svozů 570,-Kč, letní 280,-Kč a uložení
odpadu na skládku 1150,-Kč/t),
• dohody o provedení práce pro rok 2019 pro P.Beránka, J.Šmolíka a R.Jelínka
(navýšení P.B. o 1 000,-Kč, J.Š. o 120,-Kč a R.J. o 120,-Kč),
• dohodu o provedení práce pro I.Beránkovou pro administrace dotací
(ohledně dotace od MŽP na zateplení OÚ, přechodně na 65 hodin, odměna 6
500,-Kč),
• odměnu pro S.Pousku (odměna 5 000,-Kč za údržbu antukového hřiště v
letním období a koordinaci prací při rekonstrukci budovy OÚ).
ZO určuje:
• zapisovalem J.Brůhu a ověřovateli zápisu R.Jelínek a S.Pouska.
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ZO bere na vědomí:
• Rozpočtovou změnu č.2 v roce 2018 navýšení příjmů o dotace na (oplocenky
23 240,-Kč, vybavení JSDHO 22 272,-Kč, střecha OÚ 500 000,-Kč) a změnu
výdajů (odečet navýšených příjmů a snížení kapit.výdajů o 400 000,-Kč),
• žádost obce Kakejcov na provozování veřejného pohřebiště s obcí Kakejcov,
• informace starosty (předána rekonstrukce střechy OÚ s výpisem závad se
stanovením kontrolního dnu na 17.12.2018, koncert L.Filipové bude
31.5.2019, na koncert 21.12.2018 prodáno cca 90 vstupenek a získáno na
darech cca 30 000,-Kč, na 27.7.2017 je plánována svatba v kostele pro
přespolního zájemce za úhradu 5 000,-Kč, bankovní účty k 30.11.2018 = bú KB
738 858,04 Kč, sú KB 1 547 280,76 Kč, kostel KB 294 383,74 Kč, ČS 305 903,75
Kč, ČNB 928 418,82 Kč-k 11.12.2018 obdržena dotace 626 622,39 Kč, Ampér
Market zaslán ceník el.energie na rok 2019, náhradní volby do ZO 16.3.2019,
nutno zpracovat a následně zajišťovat realizaci Územního plánu rozvoje
sportu,
• informace obecního hajného (stav lesa, vánoční stromky, bude zaurgováno
vystavení faktury p.Plachého za práce v lese).
ZO ukládá:
• J.Brůhovi vytipovat vhodné hrobové místo pro zřízení obecního hrobu pro
obec Kakejcov.

Kostel - dne 21.12.2017 se konal Vánoční koncert v podání Veroniky Vildové-housle,
Elišky Mourečkové-mezzosoprán a Martina Červenky-piáno.
Paní M.Petrová poděkovala jednotlivým dárcům
peněžitého příspěvku do fondu na opravu a údržbu
kostela.
Poslechnout jste si mohli:
J. S. Bach – Air, A. L. Webber - Memory z Muzikálu
Kočky, I. Berlin – Já sním o Vánocích bílých,
A. Rubinstein – Melody in F, F. Schubert - Ave Maria, C.Debussy – Claire de Lune,
J.Styne (F. Sinatra) – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, N. Rota – Kmotr – hlavní
téma, Roxette - Listen to your heart, A. Dvořák – Largo z Novosvětské symfonie, C. M
Schönberg – On my own z muzikálu Bídníci, Y. Tiersen: La Valse d'Amelie, Ch. Perri Thousand years, M. Carey – All I Want For Christmas Is You, L. Cohen – Hallelujah,
Tichá noc.
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Kostel - dne 24. prosince si návštěvníci díky paní M.Zemanové mohli domů odnést
betlémské světlo, potěšit se pohledem na ozdobený stromeček a betlém.
Myslivost – dne 29. prosince se uskutečnil myslivecký hon v okolí Chlumku a
přilehlého lesa.
Hospoda – dne 31. prosince proběhlo shodně jako roky předešlé rozloučení s
posledním dnem v roce a přivítání roku nového. Nechyběl ani ohňostroj.

