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 Vážení spoluobčané, vstupujeme všichni 
společně do dalšího roku 2009. Nebude jedno-
duchý a tak chci úvodem popřát především štěs-
tí. Pokud jej budeme společně mít, překonáme 
avizovanou krizi, zůstane nám i možná zaměst-
nání a tím pádem bude více spokojenosti.

V rámci městyse nás čeká realizace dvou 
akcí. Od února dojde k přestavbě prostor au-
tobusových zastávek v Milencích. Stavba musí 
být dokončena do prosince roku 2009. Naší 
snahou bude realizovat ji v co nejkratším čase. 

Přibližně v polovině roku dojde k zahájení realizace II. etapy odkanalizo-
vání.

Mě čeká společně se spolupracovníky na úřadu městyse příprava a po-
dání žádostí o další dotace – a to nikoliv pouze v rámci Programu rozvoje 
venkova Plzeňského kraje, ale i ROP NUTS II Jihozápad. Možná i někte-
rých dalších nadací. Některé žádosti budeme podávat již potřetí a věříme, 
že část při hodnocení projde a budeme moci zahájit další stavební prá-
ce. Věřme, že rok 2009 bude rokem dalších přeměn městyse. Jistě si to 
zaslouží. Jan REJFEK

Vážení občané, milí přátelé, věřím, že jste vánoční svátky 
i vstup do nového roku prožili klidně a spokojeně v kruhu svých 
blízkých. V  roce 2009 Vám přeji především mnoho štěstí, zdraví 
a pohody. Věřím, že se nám společně podaří dosáhnout dalších 
dílčích změn v rámci našeho městyse.

 Dr. Jan Rejfek,
starosta městyse Dešenice,

předseda rady Sdružení místních samospráv Plzeňského kraje

Mistrovství České republiky v boxu 
seniorů tentokrát zakotvilo v Dešeni-
cích. Více než 60 borců z celé republiky 
zde změřilo své síly v jedenácti váhových 
kategoriích. Vedení boxerské asociace 
ČR si pochvalovalo nejen organizaci, 
za což patří dík Václavu Pytlovi st., ale 
též stravování a ubytování. K nejlepším 
zápasům patřily ty z vyšších váhových 
kategorií. Na našem snímku jsou vítě-
zové nad 91 kg. Zleva Tomáš Hranička, 
vítěz Pavel Šour a vicemistr republiky 

Vladimír Průša. Před nimi stojí zleva Petr Sommer, který jako jediný stře-
doevropan porazil známého Kubánce Theofila Stevensona, uprostřed stojí 
Josef Němec – bronzový medailista z LOH v Římě a současně jedenáctiná-
sobný mistr ČSSR a vítěz ME v těžké váze z Moskvy v roce 1963, zcela vpravo 
je starosta městyse Jan Rejfek. Foto E. Kratochvílová

Ano. Komplexní pozemkové 
úpravy provedeme. I přes několik 
odpůrců v rámci městyse dojde 
k realizaci záměru městyse.

Nejde totiž jen o nějaké scelení 
pozemků, zarovnání hranic atd., ale 
jde tu především o jejich zhodnoce-
ní, jde tu o zabránění eroze krajiny, 
jde tu o to realizovat protipovod-
ňová opatření a hlavně zpřístupnit 
pozemky, zajistit na ně kvalitní 
vjezdy, zhotovit kvalitní propojení 

všech částí městyse. A na to by pe-
níze žádného podnikatele v rámci 
městyse nestačily.

Přesto ještě městys udělá po-
slední krok v měsíci lednu. Vyzve 
několik posledních odpůrců tohoto 
záměru ke schůzce se zástupci po-
zemkového úřadu.

Ten totiž bude celou akci reali-
zovat společně s Pozemkovým fon-
dem České republiky.

–vj–

Komplexní pozemkové 
úpravy provedeme

Zastupitelstvo městyse schválilo 
11. prosince 2008 rozpočet na rok 
2009. Sluší se zvýraznit, co všechno 
bude městys podporovat, případně 
čemu dá přednost.

V první řadě je třeba uvést, co 
podporovat nebude. Budou to 
všechny nové nápady a náměty, kde 
je třeba zvýraznit především to, že 
městys na to asi mít nebude. Je totiž 
celkem možné a pravděpodobné, že 
získá dotace na některé další zámě-
ry a bude si muset vzít úvěr. Tam je 
nutné mít peníze na spolufinanco-
vání. Tedy jakýkoliv další nápad lze 
zařadit až v roce 2010. Stejně tak 
musíme zaujmout jinou strategii 
při opravách obecních bytů. Nelze 
totiž neustále sponzorovat někte-
ré jednotlivce, kteří si neváží toho, 
že od městyse obdrželi byt. Nelze 

pořád natahovat ruku a jen a jen 
žádat.

Veškerou naší podporu budou 
proto v roce 2009 mít akce spor-
tovců, SDH a dalších spolků jako 
je Klub žen, MS Diana atd. Vesměs 
zelenou dostala většina navržených 
akcí v rámci městyse. Hasičárna 
v Divišovicích, osvětlení a fara 
v Děpolticích, další dílčí změny 
v Dešenicích a Milencích atd. Zá-
jemci mohou nahlédnout do zápisu 
ze zasedání. Bude se přitom velmi 
dbát na úspornost, kvalitu a včas-
nost zhotovení.

Tam, kde dojde ke spekulacím 
s finančními prostředky, bude akce 
zastavena do doby, než se situace 
vyjasní. I zastupitelům se jeví, že 
některé navržené akce jsou finanč-
ně přemrštěné. –tk–

Co budeme v roce 2009 podporovat?



Naši jubilanté…

BLAHOPŘEJEME!!!

Z jednání rad 
a zastupitelstva…

leden
Bedřiška Kotalová 71 let
Zdeňka Urbanová 73
Karel Rába 71
Věra Jandovská 72
Hermína Cihlářová 76
Jaroslava Havová 55
Růžena Černá 85
Jiří Rotiš 50
Vlasta Neumayerová 60
Emilie Pangerlová 80

únor 2009
Zdeněk Šubr 50 let
Milena Krákorová 60
Marie Němcová 79
Aloisie Soušková 89
Marie Šlehoferová 76
Danuše Jandová 60
Alena Šroubková 60
Valentina Marešová 84
František Ryšavý 71
Karel Řehoř 70

Zveme vás na kulturní, 
sportovní a společenské akce…
 3. ledna, 1900 hod. VČS SDH Milence, Restaurace Milence
 6. ledna, 1800 hod. Schůzka Klubu žen, KD Dešenice
10. ledna 1800 hod. VČS SDH Děpoltice, Fara Děpoltice
10. ledna 1800 hod. Výroční jednání Klubu žen, KD Dešenice
16. ledna 2000 hod. Ples mysliveckého sdružení Diana Dešenice
20. ledna 1800 hod. Schůzka Klubu žen, KD Dešenice
 3. února 1800 hod. Schůzka Klubu žen, KD Dešenice
14. února 2000 hod. skupina Kečup, KD Dešenice
17. února 1800 hod. Schůzka Klubu žen, KD Dešenice
21. února 2000 hod. Ples sboru dobrovolných hasičů Dešenice
29. února 1300 hod. Masopust – průvod a masopustní veselí v Dešenicích 

(klubovna SDH Dešenice)
3. března 1800 hod. Schůzka Klubu žen, KD Dešenice

Zasedání rady městyse
66. jednání 5. ledna 2009, 1500 hod.
67. jednání 19. ledna 2009, 1500 hod.
68. jednání 2. února 2009, 1500 hod.
69. jednání 16. února 2009, 1500 hod.

Zasedání zastupitelstva městyse
22. veřejné jednání ZM Dešenice, 26. února 2009, 1800 hod. Žiznětice.

Každoročně je •  v rámci městyse 
prováděna běžná kontrola mostů. 
Městys jich vlastní více než tucet. 
Jejich stav je většinou dobrý. Přesto 
jsou některé, kde bude muset dojít 
k omezení provozu. V nejhorším 
stavu je most mezi Starou Lhotou 
a Milencemi pod přehradou. V sou-
časné době se jedná o tom, do jaké 
míry bude provoz na tomto zařízení 
omezen.

Úřadu městyse •  se nepodařilo za-
jistit vyspravení některých výtluků 
a poškozených komunikací, ačkoliv 
o to Správu a údržbu silnic Klatovy 
úřad žádal. Snad nejhorší je situace 
na komunikaci pod hrází a ve smě-
ru do Hodousic.

K navýšení nájemného •  za užívá-
ní KD v Milencích dojde od nového 
roku. Úřad městyse bude vybírat 

poplatek ve výši 1 500 Kč. Nájem-
né bude činit 1 000 korun a 500 Kč 
bude určeno pro úklid. Splatnost 
poplatku bude vždy před konáním 
akce.

Počátkem února •  se začne se 
stavbou víceúčelových zastávek 
v Milencích. Městys na tuto akci 
obdržel z prostředků Regionální-
ho operačního programu NUTS II 
Jihozápad. Do konce roku 2008 
bude známa firma, která provede 
zhotovení.

I v tomto roce •  bude vycházet De-
šenický zpravodaj. Stejně jako loni 
vyjde šestkrát. Zpravodaj bude vy-
dán a distribuován občanům v těch-
to termínech: 1. č. – 2. ledna, 2. č. 

– 3. března, 3. č. – 4. května, 4. č. – 2. 
července, 5. č. – 3. září a 6. č. – 3. 
listopadu. Zpravodaj bude mít jako 
doposud ryze informativní charak-
ter. Nebude dán prostor k výměně 
politických názorů.

Komplexní pozemkové •  úpravy 
v rámci městyse proběhnou. Za čás-
ti většiny obcí městyse byly žádosti 
podány. Smyslem je nejen scelit 
některé pozemky, ale především za-
jistit cestou těchto úprav kvalitnější 
komunikace, kde náklady na jejich 
opravy, případně vybudování špl-
hají do desítek miliónů korun.

V rámci rozvoje •  infrastruktury 
veřejné dopravy se městys bude 
spolupodílet na financování vybu-
dování zastávek v Milencích část-
kou 321 685 korun. Tato částka 
byla odsouhlasena ZM dne 27. lis-
topadu 2008.

Zastupitelstvo městyse •  také roz-
hodlo při prodeji pozemků zahrnout 
do smluv předkupní právo městyse 
na prodaný pozemek po dobu 15 
let za cenu, za kterou byl původně 
pozemek městysem prodán. Cílem 
tohoto opatření je zamezit speku-
lacím s pozemky, kdy je pozemek 
prodán za sníženou cenu.

Městys Dešenice •  provedl kon-
trolu vývozu odpadových nádob. 
S těmi jednotlivci, kteří nedodr-
žují zásady vývozu těchto nádob, 
se bude osobně jednat, neboť byl 
zjištěn zvýšený počet vývozu od 
některých domácností a bylo také 
zjištěno, že se mnohde odpad třídí 
nedostatečně.

Zastupitelstvo městyse •  na po-
sledním jednání zastupitelstva dne 
11. prosince 2008 schválilo nejen 
rozpočtové změny za rok 2008, ale 
i rozpočet na rok 2009 a rozpočtový 
výhled do roku 2011. –úm– 

Cenu odpadu 
neměníme

Vodné zvyšujeme, ale…

Veřejné jednání zastupitelstva 
městyse již 30. října 2008 rozhodlo 
o tom, že cena za svoz komunálního 
odpadu zůstane nezměněna. Tedy 
i v roce 2009 bude činit 450 Kč na 
1 osobu. Neznamená to však, že je 
vše v pořádku.

Po provedené kontrole vývozu 
nádob bylo zjištěno, že u řady do-
mácností je vyváženo více nádob, 
než je uhrazeno. V některých do-
mácnostech se odpad třídí nedosta-
tečně. Jsou zneužívány odpadové 
nádoby na veřejných prostranstvích, 
kam je umísťován odpad, který tam 
nepatří. Do nádob nepatří teplý po-
pel, kameny atd.

Na jedné straně se může městys 

pochlubit prvenstvím dětí v soutěži 
v rámci Plzeňského kraje, na straně 
druhé jsou to jednotlivé domácnos-
ti, které svým chováním toto klad-
né hodnocení snižují. Je dobré, že 
nám naše děti jdou v tomto případě 
příkladem. Městys Dešenice zvýší 
četnost i obsah kontrol tam, kde 
to je třeba a vyvodí z toho patřičné 
důsledky. Je nutné si uvědomit, že 
zvýšený vývoz odpadových nádob 
nebo vývoz odpadu, který do ná-
dob nepatří, zaplatíme v konečném 
důsledku my všichni. A to jistě ne-
chceme. Úřad městyse by v tako-
vém případě musel přijmout taková 
opatření, která by těmto záměrům 
zamezila. –úm–

Cenu vodného pro rok 2009 zvy-
šujeme. Zastupitele k tomu vedlo 
hned několik důvodů. I když máme 
vlastní zdroj vody, jeho spotřeba 
se snižuje. A to zhruba o 2 000 m³. 
Naopak stoupají náklady na ošetřo-
vání vody, chemické vyšetření vzor-
ků vody a některé další ukazatele. 
Vodné tedy zvyšujeme, ale… V úva-
hu musíme brát především zvyšo-
vání energií, ke kterému dochází 
pravidelně. Přesto v naší lokalitě 
stále ještě cenu vodného udržujeme 
na přijatelné úrovni. Nevím, zda 

to budeme moci říci za několik let, 
neboť městys musí mít plán samo-
financování vodovodů a kanalizací 
na příští léta. Vodné a stočné půjde 
hodně nahoru, pokud budeme chtít 
dodržet zákon.

A jen pro srovnání uvádíme 
vývoj cen vodného: rok 2003 – 
11,20 Kč, 2004 – 13,05 Kč, 2005 
– 14,36 Kč, 2006 – 14,65 Kč, 2007 
– 15,33 Kč, 2008 – 15,70 Kč a rok 
2009 – 17,30 Kč. Musíme jen věřit, 
že k razantnímu zvyšování nebude 
muset dojít. –úm–



Ze života městyse …
14. listopadu •  2008 vznikl po-

žár přístavby lesáckého domku za 
Dešenicemi. Záchranné jednotky 
musely zajistit dálkovou dopravu 
vody na požářiště. Čerpací stano-
viště bylo vytvořeno v Dešenicích. 
Škoda byla předběžně vyčíslena na 
550 000 Kč. Dohlídání místa požá-
řiště zajišťovaly jednotky SDH Nýr-
ska a Dešenic.

Přeplněný sál, •  bezvadná at-
mosféra a další úspěch Klubu žen. 
Tak lze charakterizovat II. mód-
ní přehlídku A. Vobroučkové ve 
spolupráci s „babincem“, která se 
uskutečnila 16. listopadu v KD De-
šenice. Součástí byly i prodejní akce 
a také I. knižní bleší trh. Podával se 

„starostovský“ guláš, promítal se 
záznam z loňské přehlídky a k tanci 
hrál výborně pan Justich.

22. listopadu •  2008 se starosta 
městyse J. Rejfek setkal se seniory. 
V příjemné atmosféře vystoupily 
děti ze ZŠ a MŠ Dešenice pod vede-
ním Y. Suchanové. Z úvodního slo-
va se občané dozvěděli něco z dění 
v Dešenicích a okolí, kronikářka 
E. Kratochvílová seznámila přítom-
né se záměry v oblasti zpracování 
dat a historie a v poslední části si 
mohli senioři zatančit společně 
s duem Jandovský.

1. prosince •  2008 podal starosta 
městyse poslední podkladové ma-
teriály včetně stavebního povolení 
akce „Autobusové zastávky v Mi-
lencích“. Zastupitelé spolufinan-
cování stavby i smlouvu o přidělení 
dotace schválili dne 27. listopadu. 
Stavba bude zahájena dne 1. úno-

ra 2009. Celý projekt je financován 
z ROP, oblasti Rozvoj infrastruktu-
ry pro veřejnou dopravu.

Předseda Sdružení •  místních 
samospráv PK Jan Rejfek jednal 
v celostátní radě SMS ČR 3. prosin-
ce v Praze o dalším postupu přeroz-
dělování RUD ve prospěch malých 
obcí. Připravuje se společná kon-
cepce za předpokladu, že dojde ke 
shodě se Svazem měst a obcí ČR. 
Rozhodující také bude, kolik krite-
rií bude zahrnuto pro tzv. výpočet 
koeficientu.

S Českou spořitelnou •  bylo jed-
náno o možnosti vybudování mini-
bankomatu v Dešenicích. Realizace 
je ale nemožná, neboť náklady na 
provoz dosahují téměř 40 000 ko-
run. Občané by museli využít ban-
komatu tři tisíckrát v měsíci, aby se 
provoz vyplatil.

Územní plán •  městyse by měl být 
schválen do poloviny roku 2009. 
V současnosti se zpracovává jeho 
digitální podoba. Zatím uhradil 
úřad téměř 200 tisíc korun. O zbý-
vající částku ve výši téměř 400 tisíc 
se podělí dotací a vlastním spolufi-
nancováním.

Plán kulturních, •  sportovních 
a společenských akcí pro rok 2009 
je zpracován. Není pochopitelně 
žádným dogmatem a lze jej dopl-
ňovat a obohacovat o další akce ze-
jména v malých obcích. Do budouc-
na by bylo ale vhodné i ty nejmenší 
akce do plánu zařazovat včas. Jen 
tak lze počítat s vyšší návštěvností.

Mikulášský šipkový •  turnaj se 
uskutečnil v Milencích. Zúčastnilo 

se jej 29 soutěžících, z toho bylo 13 
dětí. V kategorii mladších dětí zvítě-
zila Anna Slunčíková před Nikolou 
Ladčíkovou a Eliškou Slunčíkovou. 
V kategorii starších dětí si prvenství 

odnesl Zdeněk Kluger před Jiřím 
Sankotem a Zdeňkem Tomáškem. 
Kategorii dospělých ovládl Jiří 
Kratejl před Miroslavem Černým 
a Vlastimilem Kafurou. –tk–

S velkým zájmem především žen se setkala druhá módní přehlídka Aleny 
Obroučkové, kterou již tradičně zorganizoval Klub žen Dešenice.

Společná fotografie ze setkání seniorů.



Dešenický zpravodaj pro občany městyse připravila redakční komise ve složení: Boučková Helena, Hálek Vlastimil, Kratochvílová Eva, Linhartová 
Hana, Rejfek Jan. 1. číslo 3. ročníku v roce 2009 vyšlo 2. ledna 2009. Ohlasy a příspěvky zasílejte i cestou e-mailové adresy: obecdesenice@nextra.cz. 
Evidováno MK ČR E 17235. Příští vydání 3. března 2009.

Fotbalisté SK Norton
zvítězili

Děti v ZŠ a MŠ si každoročně připomínají tradice a zvyky spojené 
s adventním časem. Většinu z nich s radostí dodržují. Připravují dáreč-
ky a přáníčka, vyrábějí dekorace pro výzdobu školních budov.

Letos se děti ze ZŠ převlékly za čerty a šly postrašit „mrňata“ ze 
školky. A rodiče, buďte klidní! Všichni slibovali, že už budou hodní! 
Ostatní fotografie na www.zsamsdesenice.info.

Vánoce ve škole

Odměnou za pilnou a svědomitou práci ve školních lavicích byl vý-
let do Chanovic. Zazpívali jsme koledu u dřevěného Betléma, prohlédli 
jsme si skanzen, navštívili jsme galerie výtvarných prací a výstavy po-
malu zapomenutých pracovních nástrojů a technik.

Žáci ZŠ a MŠ Dešenice a pedagogický sbor 
Vám přejí hodně zdraví a vše dobré v roce 2009!

Fotbalisté SK NORTON Mi-
lence si odvezli největší pohár 
z posledního 12. ročníku klatov-
ské amaterské ligy v malé kopané, 
kdy se potřetí stali vítězi Klatovské 
open ligy. Protože zvítězili i v kla-
tovském poháru, budou nás repre-
zentovat v celostátní soutěži. Věř-
me, že úspěšně.

Při vyhlašování vítězů byla od-
měněna řada jednotlivců. Mezi nimi 
získal ocenění Tomáš Konvalinka za 

2. místo v tabulce střelců, oceněn 
byl i Luboš Kajínek, který byl vy-
hlášen druhým nejlepším hráčem 
ligy, za vyrovnané výkony obsadil 
třetí příčku opět Tomáš Konvalin-
ka. Byla vyhlášena i „Osobnost 
Klatovské OPEN ligy“. Po pořa-
dateli soutěže Karlu Bínovi získal 
za druhou příčku ocenění Hugo 
Syrovec, který sice reprezentuje 
Greiner Nýrsko, avšak je občanem 
městyse. Blahopřejeme. –spko–

„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.

S více než 128 milióny korun 
můžeme v rámci dobrovolného 
svazku obcí (DSO) Údolí pod Ost-
rým počítat při II. etapě odkanalizo-
vání obcí Dešenice, Milence, Stará 
Lhota, Zelená Lhota, Hamry na 
ČOV v Nýrsku.

Jak bylo na poradě starostů 
DSO zvýrazněno, 146 miliónů činil 
předpoklad investičních nákladů. 
Propočet ale ukázal, že by se akce 
dala zvládnout za 122,6 miliónu 
korun. Po přepočítání dle nových 
koeficientů dostaly obce oněch více 
než 128 miliónů. 85 % tvoří pení-
ze z Evropské unie, dalších 6,14 

Dotace na II. etapu 
odkanalizování přidělena

Jen část občanů městyse Deše-
nice zaznamenala skutečnost, že 
zastupitelstvo již koncem října 
minulého roku schválilo vyhlášku 
týkající se povinnosti připojit se 
k odkanalizování. Tam kde chybí 
vodoměr, bude v souvislosti s touto 
akcí napojen nový, což bude záro-
veň souviset s rekonstrukcí páteřní-
ho řadu vodovodu.

Snad si každý uvědomuje, že 
dotace přidělené na uvedené akce 
budou smysluplné jen tehdy, pokud 
se na odkanalizování připojí maxi-
mální počet občanů a domácností.

Ten, kdo snad odmítne napo-
jení na odkanalizování, bude mu-
set prokazovat nejen vodotěsnost 
jímky nebo žumpy, ale i smlouvu 

o vyvážení a četnost a množství 
vyvezených splašků by měla kore-
spondovat s celkovou spotřebou 
vody. Je nutné také připomenout, 
že do splaškových vod nesmí být 
napojena voda dešťová. To vše ověří 
kolaudační komise při realizaci na-
pojování. Městys v této souvislosti 
uvažuje o spuštění zkušebního pro-
vozu, neboť k napojování na hlavní 
řad dojde pravděpodobně v druhé 
polovině tohoto roku, možná na 
jaře roku 2010.

Vyhláška č. 2 o odkanalizování, 
stejně tak jako usnesení o vodomě-
rech je přílohou tohoto zpravodaje. 
Podrobnější informace získáte na 
úřadu městyse a v dalších číslech 
tohoto zpravodaje. –úm–

Vodoměry 
a vyhláška o odpadech

milionu dostaneme od Státního 
fondu životního prostředí. Zbude 
dofinancovat přibližně 31 milió-
nů, přičemž 15 až 20 milionů je 
ještě možné získat od Plzeňského 
kraje. 

V současnosti se čeká na pod-
pis rozhodnutí ministrem životní-
ho prostředí Martinem Bursíkem. 
Bude vypsáno výběrové řízení na 
zhotovitele projektové dokumen-
tace a zhotovitele stavby. Až poté 
se začne stavět.

Když to dobře půjde, bylo by 
tomu na podzim tohoto roku, nej-
později na jaře roku 2010. –tk–


