Vážení spoluobčané!
Městys Dešenice obdržel v závěru
roku 2006 první finanční prostředky
na rozhodující akci letošního roku,
kterou je odkanalizování Dešenic
a Milenců – první etapa. Chci připomenout, že celá investiční akce bude
stát téměř
25 miliónů
korun. Z této
částky uhradí
městys
dvacet procent, což je
přibližně pět
miliónů Kč.
Zbytek bude
financován
MŽP a krajem. Já osobně vidím
zásadní problém v tom, že celou
akci zahajujeme v současnosti, tedy
v zimních podmínkách. A to ještě nevíme, jaká vlastně zima bude.
Z těchto důvodů vás chci požádat
především o toleranci při provádění
konkrétních prací. Na mnohých místech vznikne nepořádek, může dojít
ke ztíženému přístupu k domům. Ale
věřte, že vše se dělá proto, aby zde
bylo lepší životní prostředí, abychom
toto prostředí předali nastupující generaci v lepším stavu než je.
Na druhé straně vás chci všechny
požádat o to, abyste nás upozorňovali na vznikající problémy, zejména
pokud se nedohodnete s prováděcí
firmou. Pokusíme se v rámci smluvních podmínek vždy vše vyřešit ke
spokojenosti všech stran. Já osobně
věřím, že ač budou mnohde podmínky velmi složité, časem se vše obrátí
k lepšímu a prostředí, ve kterém žijeme, se podstatně zlepší, což je samozřejmě účelem prováděných investic
a vynakládaných prostředků.
V každém případě čeká nejen
mne, ale celé zastupitelstvo městyse
i pracovníky úřadu městyse hodně
odpovědné práce. Proto vás závěrem
prosím, pomáhejte nám všem a vycházejte vstříc. Jednou se to stoprocentně vrátí.
Dr. JAN REJFEK,
starosta Dešenic

Dešenice jsou městysem
Ano. Dešenice se staly z rozhodnutí Parlamentu ČR a předsedy PS ing. Miloslava Vlčka dne
10. 10. 2006 městysem. Byl tak
naplněn zákon č. 234/2006 Sb.,
z 1. července loňského roku, který
mj. umožnil řadě obcí obnovit své
historicky získané tituly.
Připomeňme z historie, že již od
13. století existovalo rozlišení sídel
na vsi, města a městečka, od 16. století potom městyse. Ty měly pro své
venkovské okolí významnější funkci, například spojenou s týdenními
trhy, které zprostředkovaly odbyt
mezi městem a venkovem. Pro
jmenování bylo nutné splnit určité
náležitosti, např. sídlo muselo být
spádové a mít ráz městečka, různá
privilegia, např. provádění vánočních nebo velikonočních trhů atd.
Po zániku monarchie v roce 1918
byl titul „městys“ nadále udělován
vládou. Ta velmi přísně prověřovala všechny žádosti. Kriteriem bylo
například mít regulační plán, kanalizaci, vodovod, elektrické osvětlení,
hřbitov, zdravotní zařízení, dlážděné chodníky a ulice. Tedy tyto požadavky měly dokázat, že obec je technicky, kulturně, sociálně, politicky
a hospodářsky na výši a že poskytuje služby okolním obcím. Udělení

titulu bylo tedy prestižní záležitostí.
Tato administrativní kategorie obcí
z naší samosprávy vymizela teprve
v roce 1948.
Dodejme ještě, že v roce 1762,
kdy se datuje soupis obyvatel, bylo
zjištěno 347 měst a 465 městysů.
Ke konci října 1857 bylo na území
Čech, Moravy a Slezska celkem 470

Pokračování ve 2. vydání
Dešenického zpravodaje.

Rozpočet počítá s dotací
Pro městys Dešenice byl 19. prosinec velice důležitý. Už jen proto,
že byl na veřejném zasedání schvalován rozpočet pro rok 2007. Je
schodkový ve výši 7 276 087 Kč.
Městys ale dostane vrácenou DPH

Proč nevyužíváme internet?
Je až s podivem, že v dnešní, rychle se technicky vyvíjející době, nevyužíváme internet, který je zřízen na
úřadu městyse a denně přístupný
v pracovní době. Velmi zvláštní je,
že v jiných místech, převážně ve
městech, za to každý občan zaplatí
nějakou finanční částku. V Dešenicích je k dispozici zdarma, ale občané o tuto službu nestojí.
Přitom právě na internetových
stránkách najdete vše potřebné,
tedy nejen informace všeobecného charakteru, ale i právní normy

měst a 420 městysů. V letech 1935
–1938 bylo evidováno v Českých zemích 524 měst a 535 městysů. Ještě
v roce 1948 vláda povýšila na město městys Hrozenkov a obec Nový
Hrozenkov (okres Vsetín) byla jako
poslední povýšena na městys.
A kolik vlastně městysů vznikne v současnosti? V seznamu jich
je uvedeno 390. V tom má 23 obcí
měně než 300 obyvatel, 181 obcí se
nachází ve velikostní skupině 300
– 999 obyvatel, 139 potom ve skupině 1 000–1 999 obyvatel a 38 ve
skupině do 3 000 obyvatel. Devět je
potom ve velikostní skupině 3 000
obyvatel a více. Mezi prvními, které byly stanoveny městysy v okrese
Klatovy, jsou také bývalé obce Čachrov a Chudenice.
–jr–

a zákony a co hlavně – pracovní
příležitosti. Všechny politické subjekty mají přitom ve svých programech nejen propagaci internetu,
ale především jeho využívání, tedy
dostupnost. Nabízí se proto otázka
– vyplatí se dnes zřizovat další místa s veřejným internetem, když ten
jeden jediný na úřadu městyse není
využíván?
Sdělte nám prosím vaše názory,
nápady i náměty, jak práci s internepokračování na str. 

z dotace v rámci odkanalizování.
Samotný dotační příspěvek činí šest
miliónů korun.
Jestliže se podíváme na příjmy,
měly by činit 20 957 413 Kč. Výdaje
naopak vzrostou na 28 233 500 Kč.
Na běžném účtu je v současnosti přibližně 8 milionů korun. Tento údaj
není konečný, neboť stále docházejí
platby z minulého roku. V rozpočtu je přitom počítáno s příspěvky
ve všech oblastech života městyse.
Tam, kde nebyl příspěvek schválen
(bylo tomu u některých sportovních
odvětví), může dojít ještě k úpravě
a tedy rozpočtové změně.
Bylo zdůrazněno, že pokud
budou finance účelně vynaloženy,
městys se nebrání podporovat i jednotlivce v netradičních sportovních
odvětvích. Je tomu tak i u SDH
a dalších složek.
STANISLAV KINDLMAN

Místní poplatky pro rok 2007
1. Poplatek za provoz systému
mi s více než čtyřmi členy může •
shromažďování, sběru, přeprabýt od poplatku osvobozen pátý •
vy, třídění, využívání a odstraa každý další člen domácnosti na
základě písemné žádosti (o osvoňování komunálního odpadu
bození je možné požádat vždy
• platí fyzická osoba, která má
u nejmladších členů rodiny)
v obci trvalý pobyt nebo fyzická
osoba, která má ve vlastnictví • splatnost poplatku do 31. 3. 2007
stavbu určenou nebo sloužící • výběr poplatku:
k individuální rekreaci, ve které
• v hotovosti v pokladně městynení hlášena k trvalému pobytu
se
žádná fyzická osoba
• na základě složenky, která
• sazba poplatku: 450 Kč/1 osobu
bude rozesílána začátkem
nebo 450 Kč za rekreační objekt
měsíce března těm poplatní• slevu ve výši 50 % ze sazby pokům, kteří poplatek neuhraplatku mohou využít studenti
dili v hotovosti v pokladně
ubytovaní na internátech, kolejích, popř. v nájemních bytech. 2. Poplatek ze psů
Nárok na slevu doloží potvrze- • platí držitel psa, kterým je fyzicním ubytovacího zařízení
ká nebo právnická osoba, která
má trvalý pobyt nebo sídlo na
• sleva 50 Kč je poskytována fyzické osobě, která v příslušném
území městyse Dešenice
• poplatek se platí ze psů starších
roce dosáhne 70 let
• sleva 50 Kč je poskytována držitří měsíců
telům průkazu ZTP, ZTP–P
• sazba poplatku: 100 Kč za kaž• v případě rodin s nezletilými dětdého psa za kalendářní rok

Nýrsko má
sběrný dvůr

splatnost do 31. 3. 2007
výběr poplatku v hotovosti v pokladně městyse, popř. na záklaSběrný dvůr odpadů je v prodě zaslané složenky v měsíci vozu od 1. ledna v Nýrsku. Je příbřeznu 2007
stupný nejen pro občany města, ale
i ostatní ve správním území Nýrska.
Vznikl nákladem téměř 2,5 miliónů
Sběrný dvůr Nýrsko,
korun a město si od toho přeje nejen
Strážovská ul.
čistší prostory samotného Nýrska,
ale i přilehlého okolí.
provoz zajištěn od 3. 1. 2007
Ceník sběrného dvora odpadů
Nýrsko je vyvěšen na všech stálých
otevírací doba
vývěsních deskách. Sběrný dvůr
středa, pátek
14–17 hodin
bude otevřen vždy ve středu a pátek
sobota
8–11 hodin
od 14 do 17 hodin a v sobotu od 8
do 11 hodin. Většinu odpadů budou
Stavební suť, zemina a bio- moci občané správního území Nýrlogicky rozložitelný odpad lze
ska ve sběrném dvoře ukládat zdarukládat jen na skládce v Hodou- ma. Některé, jako např. pneumatiky
sicích každou sobotu v době od
a další, je možno zdarma uložit do
1130 do 15 hodin, ostatní odpady
určitého množství za rok a za osobu
je možno odevzdávat pouze ve
a část bude zpoplatněna zcela. Trosběrném dvoře v Nýrsku, Strá- chu jiná pravidla jsou nastavena pro
žovská ul.
fyzické osoby podnikající a pro osoby právnické, kde je zpoplatněno
větší množství ukládaných odpadů.
Stavební suť, zemina a biologický
rozložitelný odpad bude možno
ukládat pouze na skládku v Hodousicích, a to každou sobotu v době od
2006
2007 1130 do 15 hodin.
–jr–
26
26

Srovnávající údaje o odpadech
Cenová kalkulace nákladů
Celkový počet svozů

2005
26

Celkové náklady na vývoz popelnice/Kč

163 097,3

168 059

Vývoz velkoobjemových kontejnerů/Kč

45 412,2

78 799,7

75 851

28 518

53 224,3

31 405,4

Celkem náklady na tříděný odpad/Kč

47 327,8

79 042,7

71 621,9

Celkové náklady na likvidaci odpadu

2003

2004

2005

na 1 osobu činily

280

385

445,4

Počet poplatníků

835

823

755

Nebezpečný odpad/Kč

194 225,9

2002

2003

2004

300

300

330

2005

2006

2007

330

400

445,5

2004

2005

2006

Právě v těchto dnech zahájila
firma Lesní stavby Nýrsko, s. r. o.,
rozhodující investiční akci – odkanalizování obcí Dešenice – Milence
1. etapa. Chtě nechtě se dotkne každého z nás. Každého z nás nějakým
způsobem omezí, byť jen na dobu
nezbytně nutnou. Přičteme-li k tomu nepříjemné počasí, které začíná
teprve „zlobit“, nic příjemného nás
nečeká.
Naopak trpělivost, shovívavost,
zdrženlivost, pochopení – to vše se
bude muset odrážet v požadavcích
nás všech vůči zástupcům stavební
firmy.
Na druhé straně je projektová
dokumentace natolik důkladně
zpracovaná, že by k vážnějším problémům nemělo dojít. Upozorňuji
touto cestou, že ke každému domu
bude připravena jedna odbočka, na
kterou se napojíte.
Chci vás touto cestou požádat
o to, abyste stavební firmě vyšli
vstříct. Zástupci by vás měli navštívit a dohodnout se s vámi na řešení
různých situací (výjezdů a vjezdů,
vchodů apod.), kdy dojde k částeč-

7 082,6

61 755,8

44 966

pokračování na str. 

585

695

Nádoba 240 l

1 170

1 310

Nádoba 1100 l

3 744

4 445

170

170

Nádoba 110 l kov + plast

Zvon 1,5 m³
Kontejner 1100 l
Cena za zajištění jednoho svozu
Pneumatiky/ks

130

130

12 000

12 000

1,5

2

7

9

20

30

Ledničky/ks

180

480

Cena za zneškodnění KO

635

835

Výkopová zemina

120

130

Zářivky a výbojky/ks
Elektronický odpad/ks

Popelnice/rok
Cena
Popelnice/rok
Cena
Prostředky vrácené obci za tříděný odpad
v korunách

Odkanalizování
zahájeno

Kulturní rubrika

tem nejen oživit, ale zavést jako
běžnou praxi, chcete-li normu
a potřebu nás všech. V nejbližších týdnech bude zprovozněn
celý portál o městysu Dešenice,
včetně internetové úřední desky.
Provedeme aktualizaci stránek
a budeme zde zveřejňovat závěry z jednání rad i zastupitelstva
městyse. Nedovedeme si totiž představit, že byste nebyli informováni
i touto cestou, která se stává v současnosti samozřejmostí.
JIŘÍ VEREŠ

19. ledna 2000 hod. Myslivecký ples
		
Hraje dechová hudba DUPALKA
17. února 2000 hod. Hasičský bál
		
Hraje dechová hudba Červená orchidea
24. února 1400 hod. Dětský maškarní bál
3. března 1300 hod. Masopustní průvod
		
po průvodu posezení u muziky
Na všechny akce vás srdečně zvou pořadatelé. Občerstvení zajištěno.

dokončení ze strany 

Proč nevyužíváme
internet?

Odkanalizování
zahájeno
dokončení ze strany 

nému omezení. Ta budou trvat
jen nezbytně nutnou dobu a poté
bude vše uvedeno do původního
stavu. Pokud přeci jen problémy
vzniknou, kontaktujte nás.
Věřím, že společnými silami nalezneme i společné řešení ke spokojenosti nás jako
zadavatele stavby, vás, kteří se na
odkanalizování budete napojovat
a také stavební firmy. Budete-li potřebovat bližší informace, volejte tel.
376 571 531 nebo 725 041 259.
Dr. JAN REJFEK
starosta městyse

Jubilanti – leden 2007

Ladislav Janouš
Milence 55
Václav Löffelman
Dešenice 55
Milence 71
Zdeňka Urbanová
Věra Jandovská
Dešenice 70
Hermína Cihlářová
Dešenice 74
Marie Macháčová
Dešenice 60
Helena Raišlová
Dešenice 55
Růžena Černá
Milence 83
Anna Karlovská
Dešenice 80
Jiří Nový
Dešenice 60
Zdena Baraňáková
Dešenice 55
je to o 1 000 m³ méně, přesto v ná- Josef Denk
Žíznětice 55
kladech dochází k navýšení a tím Emilie Pangerlová
Divišovice 78
pádem i navýšení ceny za vodné na
15,33 Kč/m³ bez DPH, což je o 4 %. Únor 2007
(2005 – 14,79 Kč, 2004 – 13,05 Kč) Marie Hrachová
Dešenice 79
Milence 77
Dodejme, že v příštím roce by cena Marie Němcová
za vodné měla snad zůstat na stej- Aloisie Soušková
Dešenice 87
né úrovni, neboť se sníží položka Marie Šlehoferová
Dešenice 74
za chemické vyšetření vzorků vody Libuše Kajínková
Dešenice 50
v okolních obcích. Nesmí ale dojít Valentina Marešová
Děpoltice 82
k žádným mimořádným událostem. Květoslava Votavová Dešenice 60
Připomeňme také, že občané za
vodné v nedalekých Janovicích bu- Březen 2007
dou hradit 18,40 Kč.
Františka Krýslová
Dešenice 87
Ač je to velmi nepříjemné, podra- Blažena Neumayerová Milence 85
ží také elektřina a to o 7,6 až 11 % Štěpán Kratejl
Dešenice 79
a vodné až o 6 % v rámci ČR. Je tře- Zdena Cihlářová
Dešenice 74
ba také říci ještě další pravdu spočí- Anna Kindlmanová
Dešenice 60
vající v tom, že podraží i dopravné. František Šlehofer
Dešenice 77
S tím je spojeno i možné zdražení Věra Preslová
Dešenice 81
řady potravin a dalších služeb, ne- Jiří Herman
Dešenice 73
boť v tom všem se promítá zvýšená
cena energie.
–jr–
BLAHOPŘEJEME !

Vodné zvyšujeme minimálně
Koho z nás těší zvyšování cen?
Asi nikoho, zvlášť když si uvědomíme, že mzda nebo odměna za odvedenou práci zvýšení nedozná. Přesto jsou ale obce a města vystavena
tlaku provozovatelů na zvyšování
cen. Je tomu tak i v případě vodného v našich podmínkách.
A proč k němu vlastně dochází? Rozhodujícím ukazatelem jsou
úplné vlastní náklady za minulý rok
a samotná spotřeba vody. I když
by se na jedné straně zdálo, že šetřením spotřeby by mělo docházet
k snížení ceny, opak je pravdou. Už
jen proto, že náklady na provoz se
nemění. Naopak většinou stoupají. Například za chemické rozbory
a samotné chemikálie. Stoupá cena
oprav a údržby, mezd a pojištění.
Ne jinak je tomu u výrobní a správní režie. Takže i když spotřebujeme
dle výhledu v tomto roce 34 000 m³,

Společenská
kronika

Úspěšně nás reprezentovali…
Městys Dešenice má i své reprezentanty na sportovním poli. Ti, co
jsou viditelní se pohybují v oblasti
nejpopulárnějšího sportu – kopané. Městys reprezentují fotbalisté
Dešenic, kteří hrají okresní soutěž.
Výsledky nejsou vždy podle před-

Tabulka

stav vedoucích, možná i veřejnosti, nicméně 14 příčka je odrazem
skutečného stavu v celém kolektivu.
Budou-li se chtít fotbalisté udržet
v soutěži, musí vynaložit podstatně více úsilí. Mužstvo reprezentují:
Dyk Jan, Bek Petr, Paško František,
Macháček Roman, Rubáš Milan,
Kovací Ivan, Záhřecký Jiří, Vost-

rý Vašek, Zavadil Josef, Poupa Jiří,
Soušek Rostislav, Smolík Karel,
Kubečka Dušan, Pytel Vašek, Smolík Radek.
Dodejme také, že samotný provoz oddílu kopané je i finančně
náročný. V loňském roce dostali
fotbalisté od obce 10 000 korun na
provoz klubu. V letošním roce poža-

rk.

tým

záp

+

0

–

skóre

body

(prav)

1.

Pačejov

13

9

4

0

25:8

31

(10)

2.

V. Hydčice

13

7

3

3

29:14

24

(6)

3.

Hrádek

13

6

6

1

27:16

24

(3)

4.

Měčín

13

7

2

4

30:18

23

(2)

5.

Horažďovice B

13

6

2

5

16:21

20

(2)

6.

Vrhaveč

13

5

4

4

26:25

19

(–2)

7.

Svéradice

13

5

3

5

31:19

18

(0)

8.

Sušice B

13

5

3

5

23:21

18

(0)

9.

Nezamyslice

13

5

2

6

17:17

17

(–1)

10.

Mochtín B

13

4

3

6

15:25

15

(–3)

11.

Janovice

13

4

2

7

27:29

14

(–7)

12.

Luby B

13

3

3

7

14:29

12

(–6)

13.

Myslív

13

2

3

8

20:34

9

(–12)

14.

Dešenice

13

3

0

10

23:47

9

(–12)

Konečná tabulka 1. ligy
poř.

klub

Z

V

R

P

1.

SK Norton Milence

2.

FC BS Stars Klatovy

3.

SK Chlistov

18

4.

ST Smrk Klatovy

18

5.

Partners Klatovy

18

8

6.

TJ Klatovy Lorenc

18

7

7.

APH Rozvoj Klatovy

18

4

skóre

B

18

14

2

2

63:18

44

18

12

4

2

57:24

40

11

3

4

46:19

36

10

2

6

49:35

32

5

5

45:38

29

1

10

31:34

22

4

10

24:58

16

8.

AFK Geroj Klatovy

18

4

2

12

34:62

14

9.

CAMEL Luby ‚A‘

18

4

2

12

24:56

14

10.

Modrá nudle Klatovy

18

2

3

13

17:46

9

Do druhé ligy sestupují týmy CAMEL Luby ‚A‘ a Modrá nudle Klatovy.

Historická tabulka Klatovské amatérské
fotbalové ligy 1997–2006 (letní soutěž)
poř.

název týmu

záp.

výhry

rem.

proh.

skóre

body

Panters Klatovy

170

108

31

31

439:194

355

2.

SK Norton Milence

158

93

29

36

384:169

304

3.

FC BS Stars Klatovy

168

90

21

47

380:232

290

4.

ST Smrk Klatovy

168

75

41

54

300:238

266

5.

SK Chlistov

170

83

41

46

378:228

253

1.

dují 65 000 korun, přičemž třetina
těchto prostředků byla schválena
na veřejném zasedání v prosinci minulého roku.
Tak trochu jinak jsou na tom amatérští fotbalisté SK Norton Milence.
Ti obhájili loňským vítězstvím prvenství v Klatovské amatérské lize
a automaticky se kvalifikovali na
pohár mistrů, který se uskuteční počátkem srpna v Pardubicích. Svoje
postavení si uchovali v dlouhodobé
historické tabulce, kde jsou na druhém místě za Panters Klatovy. Třetí
příčku zaujímá FC BS Stars Klatovy. Norton Milence reprezentují
Kubalík Václav, Konvalinka Tomáš,
Klimeček Ladislav, Toušek Petr,
Kratejl Libor, Kratejl David, Těšínský Vladimír, Korschinský Roman,
Jakubec Lukáš, Zdychinec Zdeněk,
Tomaka Robin, Syrovec Hugo, Šrut
Petr, Matějka Jaroslav, Hvězda Jiří,
Kájínek Luboš, Baláž Karel, Bednář
Ladislav. Milenečtí obdrželi i cenu
za nejlepší tým v soutěži slušnosti,
mají nejlepšího střelce ligy, kterým
je L. Klimeček, (6. místo P. Taušek,
11. místo L. Kratejl), nejlepším fotbalistou ligy je L. Kratejl a druhé
místo obsadil brankář V. Kubalík.
Mezi reprezentanty městyse se
také řadí Rostislav Hejduk, který provozuje kickbox a v poslední
době teibox. K nejvýznamnějším
úspěchům patří páté místo na MS
v roce 2005 ve Švýcarsku a třetí
místo z ME v Bratislavě. V současnosti trénuje a zápasí pod vedením
trenéra Kůrky.
Dalším našim reprezentantem
je Václav Pytel. Ten se v nedávné
době účastnil Top turnaje v Plzni
– Souboj Titánů. V kick boxu dosáhl
na dvou turnajích v Plzni a Mostě
shodně 2. příčky. Od září minulého
roku je účastníkem oblastní Ligy
boxu. Trénuje v Nýrsku.

Pište nám…
Dešenický zpravodaj bude vycházet pravidelně. Obsah současného prvního vydání není standardní.
Chceme vám sdělovat především
informace z dění na radnici a v zastupitelstvu. Tyto informace budou
ale obohaceny vždy o další náměty.
Nebráníme se proto, když nám sdělíte jakékoliv poznatky, připomínky
a návrhy. A to nejen k obsahu zpravodaje, ale i k dalším událostem,
které považujete za důležité. –jr–
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