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Slovo starosty …
Vážení spoluobčané, kvapem se blíží závěr
roku 2009. Mnohé se podařilo, což většina
z vás vnímá velmi pozitivně, mnohé zbývá ještě
udělat. Poslední rok tohoto volebního období
bude rokem, kdy se budeme snažit dosáhnout
maxima v dotační politice. Je zde ovšem stále
velký problém. Přes slibované zjednodušení při
podávání žádostí se stává opak pravdou a úředníci si s námi doslova „vytírají pozadí“. Administrativní buzerace vedoucí až k šikanování
a odvolávání se na Evropskou unii vede k tomu,
že neustále jezdíme a něco někde dokladujeme. O to víc to mrzí, když
se posléze dozvíte, že stejně nemáte šanci, neboť další „najatý“ úředník
vám celý projekt zhodnotí jako nedostatečný a tudíž jej nelze realizovat.
Za sebe mohu slíbit, že proti tomuto postupu, proti této byrokracii budu
bojovat. Přispívá totiž jen k jedinému, prohlubujícímu rozdílu mezi městem a vesnicí. Ta tam jsou slova o podpoře vesnice z Programu rozvoje
venkova. Druhou samostatnou kapitolou je předraženost staveb. Poukázal na ni i premiér Fišer. V brzké době se s ním setkám v rámci akce Dny
malých obcí. Zcela zákonitě se budu ptát, a asi nejen já, co se na situaci
změnilo, případně změní. Věřím, že nejen já, ale i vy daňoví poplatníci se
dozvíte, kromě všech problémů a nesnází, něco pozitivnějšího. J. Rejfek

Rozpočet budeme
projednávat v závěru roku
Je to bohužel holý fakt. Díky
poslancům budeme rozpočet projednávat až v závěru tohoto roku.
Důvod je prostý. Především starost
o „své židle“, nikoliv blaho národa,
jak většina z nich hlásá. Má to ale
přeci jenom jednu výhodu.
Můžeme v klidu a s přehledem
velmi precizně projednat všechny
návrhy, zvážit je z hlediska letošních
příjmů i výdajů, ale také důležitosti
pro další léta. Stranou by neměl
zůstat společenský život, sportovní
kluby, SDH, ženy, Červený kříž, ale

i knihovna, MS DIANA atd. Záležet
bude jen a jen na nás všech. Finanční výbor, ale i rada a zastupitelstvo
musí vzít v úvahu i tu možnost, že
je třeba mít rezervy na dotace a tzv.
předfinancování.
Městys také získal do svého
vlastnictví kostel sv. Mikuláše. I to
bude další oříšek v rozpočtové
skladbě. A je tu také bývalá střelnice Městiště. Zde bude úřad hledat zdroje z dalších dotačních titulů. Návrhy je možné předkládat
do 30. 11. 2009.
–sk–

webové stránky městyse www.sumavanet.cz/desenice
www.obce.cz, www.obce.info, www.mapin.uhlava.cz
e-maily: obecdesenice@nextra.cz, oudesenice@nextra.cz
telefony: starosta 602 209 601, úřad městyse 376 571 531

Ze života městyse…
• V rámci spolupráce Spolku pro
obnovu venkova a MMR se konal
odborný seminář „Podpora rozvoje
venkova v ČR“. V Českých Budějovicích při 36. ročníku výstavy Země
živitelka se jej v závěru srpna zúčastnil starosta městyse Jan Rejfek.
• Ve středu dne 2. 9. byla fyzicky
převzata část bývalé střelnice Městiště. Starosta městyse převzal klíče
od objektů a závor v těchto prostorách. V současné době jsou již
od náletových dřevin vyčištěny prostory, které má městys ve výpůjčce.
• Lesní propustek byl počátkem
září zabudován na lesní cestě mezi
Walzovými a Šroubkovými v Městišti, přibližně 200 m nad jejich rodinnými domky. Smyslem a cílem je
svést většinu vody do potoka tekoucího v těchto místech.
• V září podepsal městys s Římskokatolickou farností Nýrsko
a Biskupstvím plzeňským darovací
listiny týkající se převodu kostela sv.
Mikuláše v Dešenicích na městys
Dešenice. Listiny byly podepsány
starostou městyse J. Rejfkem, páterem P. Janderou a generálním vikářem Mons. Dr. R. Falkenauerem.
• Přibližně šest desítek bývalých
rodáků Dešenicka, dnes žijících
v Německu zavítalo 5. září do Dešenic. Po návštěvě hřbitova, mši
a obědě byli starostou městyse seznámeni se současnými změnami
v této oblasti. Rodáci si také Dešenice a Matějovice prohlédli.
• 14. září 2009 byl za účasti senátora Bise slavnostně otevřen KLOKÁNEK v Janovicích. Moderátor
celého odpoledne, Petr Jančařík,
poděkoval všem sponzorům a organizacím, kteří přispěli k vybavení a chodu tohoto pro opuštěné
děti zcela jistě potřebného zařízení. Městys Dešenice byl zastoupen
starostou Janem Rejfkem a již loni
přispěl k rozvoji zařízení finančním
darem.

• 14. 1. 2010 vyjde 1. číslo 4. ročníku Dešenického zpravodaje. Další
potom vyjdou v těchto termínech:
16. března, 13. května, 14. července,
15. září a 18. listopadu. Zároveň dojde k částečné grafické úpravě.
• Celkem osm žádostí z ROP
NUTS II. jihozápad bylo podáno
v rámci dvou výzev určených k získání evropských peněz. Zda městys
dostane peníze na některé z nich se
dozví okolo 10. listopadu, kdy budou vyhodnoceny první tři. Jedná se
o most přes řeku Úhlavu pod hrází
v Milencích, dále zásítění pozemků
k zástavbě rodinnými domy v Milencích a také příspěvek do školy.
• Dvě žádosti byly podány v rámci
Nadace VIA. První z nich směřuje
k vybudování již dávného záměru
spočívajícího ve vybudování mokřadu u koupaliště, druhá potom
parkoviště s novou výsadbou zeleně
u hřiště TJ Start Dešenice.
• Česká spořitelna ve spolupráci s nadací VIA uspořádala první
ročník soutěže o Starostu roku. Byl
do ní nominován i starosta Dešenice Jan Rejfek. Z 220 navržených se
mezi posledních pět sice nedostal,
ale je potěšující, že si lidé všimli
změn, ke kterým za jeho působení
dochází.
• Městys Dešenice se také přihlásil
do soutěže o nejlepší kroniku v rámci Plzeňského kraje. Kronikářka
Eva Kratochvílová, která se této
záležitosti věnuje si zcela zaslouží,
aby se soutěže zúčastnila. Výsledek
bude znám počátkem prosince tohoto roku.
–tk–

„Dešenice v proměnách času“
publikace vydaná Martinem
Křížem ve spolupráci s kolektivem je k dostání a zakoupení
na úřadu městyse. Cena publikace činí 120 Kč.

Z jednání rad
a zastupitelstva…
ÚŘAD
MĚSTYSE

MĚSTYS
DEŠENICE

Cesta se začne opravovat v březnu
2010 a stavba musí být ukončena
do konce září. Celkové náklady přesáhnou 5,21 miliónu korun. Dotace
činí 3,29 miliónu Kč.
• Koncem září podala výpověď
z nájemních prostor restaurace Dešenice paní Naďa Jandlová. Rada
rozhodla o vyvěšení záměru obsazení restauračních prostor novým
nájemníkem tak, aby byly prostory
ihned obsazeny. K inventurnímu
předání došlo 20. 10. 2009.
• V ZŠ a MŠ proběhla hloubková
inspekce. Z inspekční zprávy vyplývá, že školní vzdělávací program ZŠ
byl shledán vyhovujícím v plném
rozsahu, ŠVP v MŠ Dešenice byl
shledán dobrým s doporučenými
úpravami.
• Úřad městyse zakoupil MŠ skákací hrad. Kompenzuje se tím prozatím skutečnost, kdy nejsou ve školce
osazeny nové hrací prvky, které byly
z bezpečnostních a hygienických
důvodů v minulosti odstraněny.
• Rada schválila společenské, kulturní a sportovní akce pro rok 2010.
• Mimořádné veřejné jednání zastupitelstva koncem září opět posvětilo podání žádostí o další tři dotace.
Zároveň zastupitelé odsouhlasili
dva doplňky jednacího řádu, které
mají zpružnit jednání zastupitelů.
• Zatím šest návrhů pro zadání
změny č. 1 územního plánu projednávala rada na 86. jednání. Změny
se týkají nejen bydlení, ale i podnikání a také výstavby fotovoltaických
elektráren.
• Starosta městyse zrušil pro nedostatečná dílčí hodnotící kriteria
a také malou transparentnost výběrové řízení na rekonstrukci LC
Hraniční. Děje se tak v souladu se
stavebním zákonem.
• Lesy městyse obdrží další tři dotace na své hospodaření. V letošním
roce je to již podruhé, kdy naše lesy
dostávají finanční příspěvek.
• Mimořádné jednání rady městyse rozhodlo o obsazení pohostinství v Dešenicích. Rada vybírala ze
tří uchazečů. Důvěru dostala Jana
Hanková.
–úm–

• Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo v závěru měsíce
srpna rozpočtové změny. Vyplývá z nich, že v rámci přidělených
dotací a dalších příjmů obdržel
městys 980 692 korun. V rámci výdajů městys utratil 1 093 600 korun
s tím, že 378 000 korun je z fondu
bydlení, 57 200 korun z programu
LEADER a 120 000 korun na půdní vestavbu obecního domu se vrátí
zpět do kasy městyse.
• Hlavní otázkou veřejného jednání bylo odkanalizování a realizace
jeho II. etapy. Bohužel i přes vysokou účast občanů na tomto jednání
se přítomní nic podstatného nedozvěděli. Projektová dokumentace
nebyla předložena, nebyl proto řešen ani harmonogram prací.
• Rada se sešla v září poprvé 7. 9.
na bývalé střelnici Městiště. Stanovila přesně postup, jakým způsobem
bude nakládáno s těmito prostory.
Nejdůležitější bude překontrolovat
nebytové prostory a zajistit jejich
uvedení do provozu. Rada rozhodla
o využití dotačních titulů.
• 21. 9. vzala rada na vědomí vyvěšení veřejných vyhlášek týkajících se komplexních pozemkových
úprav městyse. Vyhlášky se týkaly
k. ú. Oldřichovice u Děpoltic, Žíznětic, Milenců a Dešenic.
• K změně hranic CHKOŠ zatím
nedojde. Alespoň to vyplývá ze stanoviska MŽP ČR. Nereálné je to
zejména pro administrativní zátěž.
Změny lze dosáhnout jen v případě
vyhlášení všech oblastí CHKO, což
je ale také nereálné. Bude-li ale zónace projednávána, naše připomínky budou odborně posuzovány.
• Autorizovaný odborník na mosty Jaroslav Kříž provedl během
měsíců září a říjen kontrolu všech
mostů ve vlastnictví městyse. Bude
vyhotovena informace, na jejímž Veřejné jednání
základě se stanoví postup drobných
i rozsáhlejších oprav, které budou zastupitelstva
městyse a PK
zahrnuty do rozpočtu městyse.
• Rada městyse rozhodla o termí- 14. 12. veřejné jednání zast. PK
nu konání výběrového řízení na re- 17. 12. 30. veřejné jednání
zastupitelstva městyse
konstrukci lesní cesty Hraniční. TerDešenice
mín byl stanoven na 16. 10. 2009.

Odkanalizování začne
s jarními měsíci
Blíží se měsíce, týdny a dny,
kdy se Milence a Dešenice připojí
v rámci odkanalizování na hlavní již
vybudovaný řad. Ač se to zdá podivné, administrativně to zkrátka dříve
nešlo, přestože se to zdá nelogické.
I já jsem byl ubezpečován o tom, jak
vše půjde hladce a jak na sebe budou etapy navazovat.
Opak je pravdou. Přesto se
v nejbližších dnech sejde Shromáždění starostů DSO ÚPO a projedná a schválí vyhlášení výběrového
řízení na zhotovitele stavby. Celý
tento proces musí být odsouhlasen
Státním fondem ŽP. Už jen z tohoto důvodu předpokládám, že s jarními měsíci a pochopitelně až to
umožní i počasí, začneme v rámci

městyse s připojováním. Všechny
domácnosti budou o konkrétních
termínech informovány a včas vyzvány ke spolupráci. Nejde totiž
jen o odkanalizování, ale také o narovnání podmínek odběru vody.
Tam kde nemají v domácnostech
vodoměr, bude tento namontován.
Připomínám jen, že vše bylo projednáno a schváleno v zastupitelstvu městyse již v loňském roce a že
platí i vyhláška, ve které se hovoří
o povinnosti se k odkanalizování
připojit.
Předpokládám, že všichni občané realizaci přivítají, neboť jde
o zkvalitnění životního prostředí
nejen pro nás, ale především budoucí generace.
–rj–

První adventní koncert
nutnou opravu. V dnešní
v Děpolticích potřebuje
době není snadné dosahnout na fi-

V měsíci říjnu bylo několika občany Děpoltic a Datelova založeno
občanské sdružení za záchranu
kostela sv. Izidora. Těmto pár lidem
není lhostejné, že památka a dominanta obce Děpoltice postavená
v roce 1805 postupně chátrá. Díky
německým rodákům byla z peněz
dobrovolné sbírky opravena větší
část střechy, ale zadní část objektu
volá po nové krytině. Taktéž vnitřní
omítky, schodiště ke kůru, nefunkční varhany a mnoho dalších věcí

nanční pomoc ať už městyse nebo
majitele objektu Římskokatolické
církve. Už jen proto vzniklo občanské sdružení s cílem získat alespoň
část finančních prostředků na nutné opravy tohoto kostela.
První kulturní akcí bude adventní koncert Železnorudského smíšeného sboru v akustickém prostředí
kostela sv. Izidora. Bude se konat
12. 12. 2009 od 17 hodin. Všichni
občané městyse jsou srdečně zváni.
M. BARÁK

Zveme vás na kulturní,
sportovní a společenské akce…
3. 11., 1800 hod.
3. 11.
17. 11., 1800 hod.
21. 11., 1500 hod.

Klub žen, KD Dešenice
Vyjde 6. číslo Dešenického zpravodaje
Klub žen, KD Dešenice
III. módní přehlídka Klubu žen s doprovodným
programem, KD Dešenice
28. 11.
Setkání starosty městyse s důchodci
29. 11., 1700 hod. Rozsvícení vánočního stromu v Dešenicích, náves
Dešenice
1. 12., 1800 hod. Klub žen, KD Dešenice
7. 12., 1800 hod. MO KSČM, výroční veřejné jednání spojené s besedou s poslancem P ČR Ing. Karlem Šidlem, bývalá
knihovna KD Dešenice
12. 12., 1700 hod. Adventní koncert: Collegium pro duchovní hudbu
pod vedením Víta Aschenbrennera, kostel sv. Mikuláše
15. 12., 1800 hod. Klub žen, KD Dešenice
18. 12., 800–1400 hod.
Prodejní vánoční trh v budově ZŠ Dešenice
19. 12., 1500 hod. Adventní koncert žáků ZŠ Dešenice, kostel sv. Mikuláše
20. 12., 1700 hod. Živý betlém před branou tvrze v Dešenicích
29. 12., 1800 hod. Klub žen, KD Dešenice
Výroční jednání SDH – Dešenice, Milence, Divišovice, Děpoltice, Žíznětice, výroční jednání SK Norton Milence, výroční jednání TJ START
Dešenice.

„Spolek pro radost – Dešenice“ vás srdečně zve na

III. módní přehlídku Aleny Vobroučkové
s hudebním doprovodem Josefa Kubáta
v sále v Dešenicích dne 21. 11. 2009 od 15.00 hod.
Připravili jsme pro vás – stánky s vánočním zbožím, Tombolu,
modely z módní přehlídky si budete moci zakoupit, občerstvení s kulturní vložkou, vše pro vaší zábavu a pohodu.

Jde nejen o pobavení

Počátkem měsíce září se konala na vrcholku Ostrý schůzka zástupců
sdružení Královského hvozdu a starostů obcí a měst z německé strany společně s ministrem hospodářství Bavorské vlády panem Martinem Zeilem.
Hovořilo se o konkrétních cílech turistického rozvoje v nejbližším období.
Jednání se zúčastnili (v první řadě zleva) starosta Lamu K. Bergbauer, starosta obce Hamry M. Kroupa, ministr. M. Zeil, starosta Dešenic J. Rejfek
a Norbert Lemberger, který za městys Lam akci organizoval.

Klub žen Dešenice si Vás dovoluje srdečně pozvat na příjemné sobotní odpoledne plné zábavy, ale i nákupů. Dne 21. 11. 2009 se od 15
hodin na sále KD v Dešenicích uskuteční III. módní přehlídka Aleny
Vobroučkové. K vidění i nakoupení bude pánská, dámská, dětská
i jiná móda 2009–2010.
K dispozici budou i stánky s vánočním zbožím. Během odpoledne uvidíte parodii na současný pořad Čs. televize… Čeká vás bohatá
tombola za symbolickou cenu. To vše pro Vás za dobrovolné vstupné
připravují děvčata z „Babince“. Zábavným odpolednem Vás bude
také provázet i hudba Josefa Kubáta.
–aha–

Základní rozvojový Anna Halasová
dokument schválen vystavovala opět v Lamu

Zastupitelé na posledním jednání v závěru října přijali územní plán.
Po více než 2,5 letech má tak městys
základní rozvojový dokument. Není
dogmatem. Bude se zcela jistě rozvíjet, upravovat a doplňovat. Zastupitelé souhlasili s tím, že jedenkrát
do roka budeme předkládat návrhy

Naši jubilanté…
listopad

Preslová Barbora
Koller František
Kratejlová Marie
Koubová Hilda
Kratochvílová Eva

prosinec

Preslová Ema
Machová Alžběta
Klingerová Marie
Chlupová Marie
Mašková Anežka
Presslová Vlasta
Kostlivý Svatopluk
Mrázek Alois
Zdichyncová Zdeňka
Jakl Karel

do 14. ledna

Kotalová Bedřiška
Urbanová Zdeňka
Rába Karel
Jandovská Věra
Cihlářová Hermína

BLAHOPŘEJEME!!!

89
77
84
82
55
76
73
82
50
82
75
83
71
50
55
72
74
72
73
77

pro zadání změn. Budeme tak činit
i v letošním roce. Proto je možné až
do 30. listopadu tr. podávat návrhy
a náměty směřující k rozvoji městyse a dalším jeho změnám.
Sluší se připomenout, že městys
za celé toto období žádal na zpracování plánu o dotace. Poprvé ji nedostal, podruhé byl úspěšný hned
dvakrát. Městys získal dotaci od PK
a MMR. Nakonec přijal dotaci
od MMR ve výši více než 300 tisíc
korun.
Snad jediným vážným problémem při projednávání a zpracovávání plánu bylo vyjadřování
příslušných orgánů a organizací
k územnímu plánu. Zvláště potom
podivné jednání bylo zejména ze
strany CHKOŠ a SNPŠ. Zde nám
úředníci začínají diktovat téměř vše
a zcela jistě se dá hovořit o tom, že
se nechovají jako správci území, ale
vlastníci. Opak je ovšem pravdou.
–jv–

V hotelu Bayerwald v Lamu se
uskutečnila netradiční vernisáž
obrazů, kterou zorganizovala německá malířka a autorka mnoha
exponátů Karin Pleines–Kothny.
Úspěšně se tak rozvíjí přeshraniční
spolupráce s německým městysem
Lam, kterou dešeničtí podepsali již
v roce 2007. Během vernisáže četla
ze své knihy právě o malířství Gertrud Schlosser–Laukel. Zajímavé
postřehy nejen z evropského umění,
ale i světového, zaujalo nejen místní návštěvníky vernisáže, ale i české
hosty. Vystavující přivítal ve svém
úvodním slovu starosta městyse
Lam Klaus Bergbauer. Vyzvedl
nejen význam samotné výstavy,
ale především skutečnost, že dnes
lidé v umělecké branži nepotřebují
žádné pokyny nadřízených, jako

tomu bylo kdysi. Naopak, neformální atmosféra, zaujetí, s jakým
návštěvníci při vernisáži obdivovali
vystavená díla, svědčí o otevřenosti,
srdečnosti a přátelství lidí z obou
stran pomyslné hranice.
Přítomen byl i dešenický starosta
Jan Rejfek. Kromě již výše zmiňovaných se výstavy svými díly účastnili
také Michael Schlosser a za českou
stranu Miroslav Švehla z Nýrska.
Samotná výstava byla ještě o týden později – 3. října doplněna
hudebním vzpomínkovým večerem
s našim operním skladatelem Bedřichem Smetanou. Poetický večer
doplněný o hudební propagaci některých jeho děl byl velice poutavý
a zajímavý a prezentoval tak zájem
německých občanů o naše výtvarné
i hudební umění.
–nl–

Zasedání rady
městyse a rady PK
2. 11. 87. zasedání RM Dešenice
2. 11. zasedání majetkové
komise rady PK
9. 11. zasedání rady PK
16. 11. 88. zasedání RM Dešenice
30. 11. 89. zasedání RM Dešenice
30. 11. zasedání rady PK
14. 12. 90. zasedání RM Dešenice
21. 12. zasedání rady PK
28. 12. 91. zasedání RM Dešenice

Foto zleva Miroslav Švehla, Anna Halasová, Gertud Schlosser –Laukel,
překladatelka Karolina Čermáková a Karin Pleines – Kothny.

Souboj gladiátorů Ze života školy
boxerského ringu
V Dešenicích si dali dostaveníčko
boxeři z Čech, aby změřili své síly
v ringu. Večer boxu uspořádal plzeňský oddíl – Box Club Ondřeje Stacha
Plzeň pod názvem „Souboj gladiátorů boxerského ringu“. Naplněný
sál kulturního domu v Dešenicích
viděl celkem jedenáct zápasů z toho
jeden souboj žen. Celý večer se konal
pod záštitou starosty Dešenic, pana
Jana Rejfka, který dekoroval vítěze
jednotlivých duelů.
Prvních pět boxerských klání
ukázalo, že ČR má dobré boxery,
i když paradoxně jeden zápas skončil nerozhodně. Průběžný stav v té
době byl 4:6 pro hosty.
V divácky atraktivním duelu žen
za domácí tým nastoupila Hana
Bečvářová proti Barboře Bickové
z Třeboně. Děvčata si v ničem nezadala s bojujícími muži a v zápase
plném tvrdých výměn byla lepší
domácí Bečvářová. Další vítězství
si tým Dešenice připsal v následujícím duelu, kdy za domácí nastoupil
ve váze do 63 kg Vašek VAVA Pytel
proti Zbyňkovi Turonimu z Janovic.

Václav bojoval od úvodního gongu
naplno a s přehledem zápas dovedl
do vítězného konce. „Jako jediný
pocházím přímo z Dešenic a jsem
rád, že jsem před domácím publikem
udělal dobrý zápas a své fanoušky
nezklamal,“ hodnotil šťastný VAVA
Pytel svůj souboj. Další dva zápasy
domácí prohráli.
Za nepříznivého stavu 9:11
do ringu za domácí nastoupil talentovaný Jirka Richter proti Ondřejovi Pršancovi z Třeboně. V nesmlouvavém boji plném tvrdých výměn
oba borci nemysleli příliš na obranu. Pršanec byl pro krvácení z nosu
několikrát ošetřován. Na body
v zápase těsně zvítězil domácí Jirka
Richter a srovnal tak stav zápasu
Dešenice proti výběru Čech na konečných 11:11. „Jsem rád, že přišlo
na tento večer boxu tolik diváků, viděli krásné souboje a kluci ukázali,
že v Čechách box umíme. Určitě se
s některými z nich setkám brzy na reprezentačních startech,“ zhodnotil
za pořadatele Luboš Stach, asistent
reprezentace kadetů.

Kalendář pro rok 2010 je k dispozici

Stolní kalendář měst a obcí České republiky – Západní Čechy
2010 je k dispozici na úřadu městyse Dešenice. Čím je zajímavý?
Na třech stránkách jsou zde umístěny informace o Dešenicích, Milencích a Děpolticích včetně fotografií. Jedná se konkrétně o 26., 28.,
a 30. týden. Kalendář stojí pouhých 80 korun a úřad věří, že se dostane do každé domácnosti.
–úm–

VaVa vyhrál Czech Open

Rekonstrukce toalet v ZŠ
Během letních prázdnin proběhla rekonstrukce toalet v budově ZŠ. Finanční příspěvky byly čerpány z dotačního titulu Plzeňského kraje.

Takhle vypadaly toalety před rekonstrukcí…

… a takhle vypadají po rekonstrukci.
Dešenický pětiboj II. ročník
V září proběhl II. ročník Dešenického pětiboje. Stejně jako loni, i letos
celou akci vzorně připravila p. Šafaříková. Děkujeme za pomoc všem zúčastněným rodičům a pedagogům. Závodníci z MŠ i ZŠ odcházeli spokojení a s odměnou, ti nejlepší s medailí.
Techmania
V říjnu navštívili starší žáci (3., 4. a 5.ročník) vzdělávací expozici
v Techmanii v Plzni.Ti mladší jeli na divadelní představení „Zimní příběhy
včelích medvídků“ do Klatov.

Devátého září se konal v Praze
mězinárodní turnaj Czech Open
v kick boxu za účasti deseti států
z celého světa. VaVa zde zaslouženě
zvítězil. Postupně porazil polského
závodníka, v semifinále českého
a ve finále si poradil se Slovákem.
Od 20.–26.9. se konalo v Chorvatsku v Pule ME v kick boxu. Vašek
se dostal do čtvrtfinále, kde prohrál
s budoucím vítězem z Chorvatska
Činnost školní družiny
po sporném rozhodnutí rozhodčích.
Nejoblíbenější činností dětí ŠD
Na turnaji, který se konal
byly „stavby lesních skřítků“.
od 23.–25.10. Vašek nastoupil
za A tým české reprezentace a vedl
Mysl je trochu jako zahrada.
si výborně. V konkurenci osmi států
Když jí nepodáváme výživu a nez celé Evripy obsadil druhé místo. ni a odborníky byl hodnocen jako
kultivujeme ji, zaroste plevelem.
Hlavně semifinálový zápas s mis- jeden z nejlepších na celém turnaji.
E. C. Hall
trem Lotyšska byl na vysoké úrovV. PYTEL st.
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