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Vážení spoluobčané, vážení sousedé, slunné 
jarní dny nás snad probudili z období, které asi 
více či méně působilo na většinu z nás depresivně. 
Dnes je už snad veseleji.

Přibližně za 30 dnů půjdeme k volbám do EP. 
Mnohokrát jsem slyšel, jak je to zbytečné a ještě 
vícekrát, proč se podřizujeme Evropě. Není to tak 
dlouho, co jsem Brusel navštívil osobně. Většina 
věcí o  podřízenosti Evropě není pravdivá. Je tře-
ba si uvědomit, že při všech jednáních týkajících 
se ČR je vždy přítomen náš zástupce. Jaký je, jak 

dokáže vyvrátit, narovnat, napravit a přesvědčit ostatní kolegy z EP, je prá-
vě na něm. Znamená to, že jen kvalitní zástupce může hájit a hájí naše zájmy. 
Nelze proto vše svádět na Evropu, na to, co všechno nám vnucuje, neboť nor-
my, které přejímáme, přejímáme s vědomím našich zástupců. To, že některá 
ministerstva ještě „přitvrzují“ a dělají věci složitější než jsou, je věc další.

Už jen z tohoto důvodu bychom měli k volbám jít. Měli bychom dát hlas 
těm zástupcům, kterým důvěřujeme. A opačně, oni jsou povinni nám skládat 
účty. Pokouším se o  to, když je zvu do  Dešenic. Pravidelně na  besedy jezdí 
poslanec K. Šidlo. Nedávno jsem diskutoval s europoslancem J. Maštálkou, 
který také přijel. Škoda jen, že na veřejné besedy naši občané nechodí. Asi by 
se divili, co všechno se v parlamentu, a nejen českém, děje.

Váš starosta

Jdeme volit europoslance
Podruhé jdeme v  České republice volit své zástupce do  Evropského 

parlamentu. Připomeňme, že do současné doby náš stát zastupovalo 26 
europoslanců. Pro další období jich budeme volit ale jen 22. Čeští poslanci 
jsou řádnými členy v 18 z 20 stálých výborů EP. Ve vedení je pět našich čle-
nů. V ČR by měly volby proběhnout v pátek 5. a v sobotu 6. června. Sčítání 
hlasů se bude pravděpodobně provádět až 7. 6. večer, kdy budou ukončeny 
volby ve všech 27 státech EU.

V  rámci městyse budou připraveny jako vždy tři volební místnosti, 
po jedné v Dešenicích, Milencích a Děpolticích. Těm občanům, kteří nebu-
dou moci přijít k urnám a požádají o návštěvu komise, bude tato záležitost 
dle volebního práva umožněna a odvolí do přivezené schránky. –úm– 

VaVa je 
mistrem republiky

Velkého úspěchu dosáhl Václav 
Pytel ml. na  mistrovství republiky 
v  kickboxu, které se konalo ještě 
v  listopadu minulého roku v  Ústí 
nad Labem. Vyhrál všechny čtyři 
zápasy, ke  kterým nastoupil a  za-
slouženě se stal mistrem republiky.

O  týden později, 8.  11.  2008, 
porazil v klasickém boxu Andrleho 
z  Prahy, který v  mezinárodním tur-
naji nazvaném Olympijské naděje 
obsadil 2. místo.

Svoji úspěšnou sezónu završil 
třetím místem na Vánočním turnaji 
v Mostě, kde mu v lepším umístění 
zabránilo zranění v semifinále.

Od  13.  3. do  15.  3. se konalo 
v  Těmnicích u  Brna Mistrovství 

ČR kadetů v  boxu. VaVa přivezl 
domů stříbrnou medaili. V  semifi-
nále opět nastoupil proti Andrlemu 
z  Prahy. Ve  třetím kole inkasoval 
úder do  nosu, přesto tento zápas 
dovedl do  vítězného konce. Bohu-
žel rentgen prokázal zlomeninu 
nosní kůstky. VaVa přesto druhý 
den nastoupil do  finále, které celé 
odboxoval s  brněnským borcem 
Saljukou a ukázal všem, že má bo-
jovné srdce.

27.  3. odjel Vašek s  českou re-
prezentací kickboxu do rakouského 
Walchsee na  turnaj AustrianClas-
sics. Za účasti 1 600 sportovců z 30 
zemí se tento turnaj řadí mezi nej-
větší a nejprestižnější v celé Evropě. 
VaVa, bohužel ještě ne se zcela vy-
léčeným nosem, dosáhl obrovského 
úspěchu. Nejdříve si poradil s  Po-
lákem, poté s kvalitním Slovincem. 
Až v  semifinále prohrál s  Belgiča-
nem. Přesto přivezl cennou bron-
zovou medaili. A co vzkazuje Václav 

„VaVa“ Pytel? „Chtěl bych poděkovat 
všem svým fanouškům a  zároveň 
městysu Dešenice za  celoroční pod-
poru.“ –vps–

Připravujeme pouťové oslavy
Rada městyse se již koncem března zabývala letní poutí. Bude dodrže-

na tradice výstav. Snad se podaří přilákat další umělce, kteří by předvedli 
své dílo v objektu, který možná dozná v příštích letech podstatných změn.

Obsáhleji rada pojala další obsah oslav. Přivítáme zde Hasičský zá-
chranný sbor Plzeňského kraje, který předvede ukázku ve slaňování. Oslo-
veni byli i naši němečtí sousedé. Podstatně šířeji se budou konat sportovní 
klání. Tradiční fotbal a stolní tenis doplní šipkový turnaj družstev a 1. roč-
ník šachového turnaje městyse Dešenice. Přihlášky do všech soutěží jsou 
přílohou tohoto zpravodaje. Najdete zde zároveň propozice těchto soutěží. 
Přihlásit se do soutěží lze jen písemnou formou a na přiloženém formuláři 
v tomto zpravodaji. –úm–

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



Naši jubilanté…

BLAHOPŘEJEME!!!

Z jednání rad 
a zastupitelstva…

ÚŘAD
MĚSTYSE

MĚSTYS
DEŠENICE

květen 2009
Kratejlová Marie 85
Kopencová Květa 78
Nová Jana 60
Riedel Reinhard Erich 50
Nováková Zdeňka 72
Poupová Věra 55
Kostlivá Vlasta 80
Kratejlová Jarmila 80
Janda Ferdinand 65
Hloušek Josef 55

červen 2009
Hájková Marie 75
Preslová Pavlína 65
Dostalíková Jiřina 86
Koželuhová Anna 86
Petrák Milan 70

Zveme vás na kulturní, 
sportovní a společenské akce…
 9. 5., 1700 hod. 20. kolo okresního přeboru v kopané TJ Start Deše-

nice–Hory Matky Boží, hřiště Dešenice
12. 5. , 1800 hod. Babinec, Schůzka klubu žen, KD Dešenice
16. 5. , 1400 hod. Minipřehlídka dětských ochotnických souborů, 

představí se děti z Chmelné a Dešenic, KD Dešenice
16. 5., 1500 hod. Malá kopaná SK Norton Milence–FC BS Stars KT, 

4. kolo klatovské OPEN ligy, hřiště Milence
16. 5. , 2000 hod. Pouťová zábava Děpoltice, k tanci a poslechu hraje 

T. Jonáš z Nýrska, bývalá fara Děpoltice
23. 5 , 1700 hod. 22. kolo okresního přeboru v kopané TJ Start Deše-

nice–Hrádek u Sušice, hřiště Dešenice
26. 5., 1800 hod. Babinec, Schůzka klubu žen, KD Dešenice
29. 5., 2000 hod. II. oldies zábava Klubu žen, k tanci i poslechu v ryt-

mu disco hraje l. Horčičák , KD Milence
29. 5. , 1500 hod. Oslavy svátku dětí, prostory městyse Dešenice a ZŠ
30. 5., 1500 hod. Malá kopaná SK Norton Milence–AFK Geroj KT, 

6. kolo klatovské OPEN ligy, hřiště Milence
30. 5. , 1630 hod. Koncert duchovní hudby, kostel sv. Mikuláše Deše-

nice
30. 5. , 1700 hod. 23. kolo okresního přeboru v kopané TJ Start Deše-

nice–Mochtín „B“, hřiště Dešenice
 9. 6., 1800 hod. Babinec, Schůzka klubu žen, KD Dešenice
13. 6. , 1700 hod. 25. kolo Okresního přeboru v kopané TJ Start Deše-

nice–Horažďovice „B“, hřiště Dešenice
20. 6. , 1500 hod. Malá kopaná SK Norton Milence–Red Dogs KAL, 

9. kolo klatovské OPEN ligy, hřiště Milence
23. 6., 1800 hod. Babinec, Schůzka klubu žen, KD Dešenice
26. 6., 1600 hod. II. Školní akademie dětí, KD Dešenice

Zasedání rady městyse
 4. 5. 74. jednání rady městyse Dešenice – Milence
18. 5. 75. jednání rady městyse Dešenice – úřad městyse
 1. 6. 76. jednání rady městyse Dešenice – úřad městyse
15. 6. 77. jednání rady městyse Dešenice – úřad městyse
29. 6. 78. jednání rady městyse Dešenice – úřad městyse

Zasedání zastupitelstva městyse
Termín bude upřesněn aktuálně dle potřeby!

Vereš se stal členem školské rady 
za zřizovatele.
•  Starosta městyse J.  Rejfek se 
stal zástupcem městyse v  Ekore-
gionu Úhlava, o.  s., a  také místo-
předsedou komise pro spolupráci 
s Ministerstvem vnitra za SMS ČR. 
Komise bude mít na  starost komu-
nální volební systém, finanční kont-
rolu a jiný dohled státu, střet zájmu 
a  protikorupční politiku, bezpeč-
nost a veřejný pořádek a také legis-
lativu.
• Mimořádné jednání zastupitel-
stva městyse v  březnu projednáva-
lo přemrštěnou cenovou nabídku 
za položky na stavbě autobusových 
zastávek. Přestože došlo k  částeč-
nému snížení celkové ceny, zastu-
pitelé vyslovili velmi ostrou kritiku 
na  adresu zhotovitele stavby. Bylo 
doporučeno referovat o  firmě 
na různých setkáních.
•  Rada na 70. zasedání projednala 
stížnosti občanů na  hluk v  někte-
rých nájemních domech, porušo-
vání vyhlášky č. 1 o volném pohybu 
psů a porušování domovního řádu. 
Nájemníci byli na  stav upozorněni 
písemně a  v  některých případech 
byli uvědoměni o  tom, že s  nimi 
za  určitých podmínek nemusí být 
prodloužena nájemní smlouva.
•  Radní se zabývali zprávou kon-
trolního výboru, který zjistil nad-
měrnou spotřebu energií u  SDH 
v Dešenicích a Děpolticích. Po úva-
ze rada nesouhlasila se stanovením 
finančního stropu úhrady za  spo-
třebu energií. Celou situaci bude 
řešit formou brigádnické činnosti 
u obou sborů.
•  Rada schválila přihlášku do  15. 
ročníku soutěže „Vesnice roku 
2009“. Vstupní přihláška i  charak-
teristika městyse byly připraveny 
a ve stanoveném termínu odeslány.
•  Rada schválila nabídku firmy 
MK, s.  r.  o., na  zhotovení kalendá-
řů „Měst a obcí ČR Západní Čechy 
2010“ s  tím, že v  kalendáři budou 
mít své stránky Dešenice, Milence 
a Děpoltice. Kalendář bude stát při-
bližně 75 Kč a bude k dispozici v zá-
věru třetího čtvrtletí tohoto roku.
•  Zastupitelé i  rada se v  březnu 
zabývali některými vadami projek-
tu stavby v  Milencích. Vyčíslená 
finanční náhrada bude uplatňová-
na po  zhotoviteli projektové doku-
mentace, který některé záležitosti 
opomněl do PD zařadit.
•  Radní také projednali možnost 
využití štěpky při vytápění. Napří-

•  26. února 2009 byl na veřejném 
jednání ZM zvolen členem rady Jo-
sef Denk. Nahradil tak Miroslava 
Raišla, který rezignoval na  funkce 
člena rady a  člena zastupitelstva 
městyse Dešenice. Čtyři zastupitelé 
se zdrželi hlasování a tři byli proti.
•  Zastupitelé městyse si také 
v souladu s nař. vlády č. 37/2003 Sb., 
o odměnách za výkon funkce odhla-
sovali novou výši odměn. Nepro-
šel vznesený návrh tyto odměny 
zmrazit. Naopak zastupitelé nové 
odměny odsouhlasili. Proti byli dva, 
zdrželi se čtyři. V případě zmrazení 
odměn by městys uspořil přibližně 
12 000 korun za rok.
•  Elektronizace úřadu bude po-
kračovat. Od  1. července budou 
v provozu i datové schránky, na což 
dostane městys 68 540 korun dota-
ci. Výše dotace i firma byly schvále-
ny na veřejném jednání.
•  Zastupitelé projednali i  výroční 
zprávu školy. Vzdělávací i výchovný 
program je plněn v souladu s osno-
vami. Škole byl navýšen rozpočet 
o 96 570 Kč vzhledem k vyšším spo-
třebám energií a vyšším cenám. Jiří 

klad tak, že by byla provedena změ-
na v projektové dokumentaci při re-
konstrukci tvrze a namísto vytápění 
plynem by se topilo biomasou. Celá 
záležitost je řešena se zpracovate-
lem projektové dokumentace. Les-
níci zároveň dostali za  úkol zjistit 
všechny možnosti využití štěpky.
• M. Koutek byl schválen RM 
jako jediný k  opravě zdi hřbitova 
v Děpolticích na což dostal městys 
dotaci od  PK. Předložil rozpočet 
a v nejbližších dnech s ním bude po-
depsána smlouva na zhotovení díla.
• TJ Start Dešenice chce předat 
pozemek i  kabiny do  vlastnictví 
městyse. Rada tento záměr schváli-
la s tím, že musí být projednán v za-
stupitelstvu. Bude-li vůle zastupite-
lů, dojde k  převodu ještě v  letních 
měsících.
•  Rada se zabývala stížnostmi 
ohledně rozjíždění cest při vyváže-
ní dřeva. V Městišti má na svědomí 
celou situaci Lesní závod z Nýrska, 
v Dešenicích potom firma V. Anděl. 

S oběma byla celá záležitost řešena 
a písemně byly obě firmy vyrozumě-
ny, za jakých podmínek budou cest 
využívat, případně do kdy odstraní 
zjištěné vady.

Josef DENK 
je novým členem rady

Koncem února byl na  řádném 
zasedání zastupitelstva městyse 
Dešenice zvolen novým členem 
rady Josef Denk, který kandidoval 
jako nezávislý za KSČM.

Jednou z  výhod jeho zvolení je 
skutečnost, že má trvalé bydliště 
v  Žízněticích. Občané této malé 
obce proto nemusí hledat svého 
zástupce z  řad členů rady v  Deše-
nicích nebo Děpolticích. Žíznětice 
jsou tak třetí obcí městyse mající 
své zastoupení v  radě. A  to je jistě 
pro místní občany přínosem. Je 
třeba toho jen využít při řešení otá-
zek zlepšení života lidí v  této části 
městyse. –tk–



Ze života městyse…
•  Celkem sedm žádostí z  Progra-
mu obnovy venkova Plzeňského 
kraje bylo podáno za  městys De-
šenice. Na  základě projednání 
a  schválení městys obdrží tři dota-
ce do  lesů. Sto tisíc korun dostane 
na  projektovou dokumentaci pá-
teřního řadu vodovodu a  dalších 
100 000 Kč na  opravu hřbitovní 
zdi v  Děpolticích. Naopak se musí 
vzdát dotace na územní plán ve výši 
206 tisíc korun. Dotaci ve vyšší alo-
kaci získal městys od  MMR a  pře-
sáhne 300 tisíc Kč.
• Městys neobdržel příspěvek 
ve  výši 22 000 korun na  filmové 
zpracování propagačního doku-
mentu „Současné Dešenice“. Přes-
to se dokument zpracovává a v  létě 
bude představen. Městys žádá o tyto 
peníze z jiného dotačního titulu.
•  Přibližně za  40 dní bude ukon-
čena stavba autobusových zastávek 
v  Milencích. Úřad městyse musel 
reagovat na  změny, ke  kterým do-
šlo. Například zámková dlažba 
byla zaměněna za žulu, opěrná zíd-
ka u  kulturního domu musela být 
opětovně postavena. Rozpočet se 
tak navýší přibližně o  půl miliónu 
korun. Zastupitelé ostře kritizovali 
zhotovitele, který některé položky 
značně předražil.
• 1. března 2009 byl zastaven pro-
voz na mostě přes řeku Úhlavu pod 
hrází v  Milencích. V  současnosti 
se dopracovává projektová doku-
mentace se stavebním povolením. 
Rekonstrukce mostu bude stát při-
bližně 2,2 miliónu a  městys hledá 
možnosti, jak na  stavbu získat po-
třebné peníze.
• V  prostorách koupaliště byly 
vysazeny první dvě lípy (pod ná-
zvy Anna a  Marie), které budou 
mít v  patronaci děvčata z  Klubu 
žen. Městys v  této souvislosti po-
žádal o  dotaci z  programu Nadace 
Partnerství – Strom života ve  výši 
20 000 korun.
•  Dešenické májování se možná 
stane tradicí. Poprvé se této akce 
zhostil J. Hořák za  přispění někte-
rých sponzorů. Zvlášť pozoruhod-
ná akce se konala pro děti, které 
soutěžily v rybolovu. A tak Hořákův 
rybník poprvé prošel zatěžkávací 
zkouškou.
• U  fotbalového hřiště v  Dešeni-
cích chceme vybudovat parkoviště. 
Musí tak dojít k  vykácení stávají-
cích topolů, které ohrožují okolí. 
Zahradnictví Vavřinec připravilo 
projekt na  novou výsadbu dřevin. 
Městys proto podal žádost na  rea-
lizaci v  částce přesahující 200 000 
korun. Předpokladem úspěšnosti 

Europoslanec Jiří Maštálka navštívil Dešenice. Stal se tak vůbec prvním 
poslancem, který se zajímal o  dění v  Dešenicích, o  využití dotací a  předně 
jejich získávání. Stranou nezůstaly ani otázky RUD. Hovořilo se o nadchá-
zejících volbách do EP, kam J. Maštálka kandiduje a také o podzimních par-
lamentních volbách. J. Maštálka zdůraznil zájem se do  Dešenic opětovně 
podívat a pomoci při řešení některých otázek, které městys trápí. –ms–

Městys dostal peníze z POV
Celkem sedm žádostí podal 

městys k Plzeňskému kraji v rámci 
Programu obnovy venkova. Je to 
vůbec poprvé, co městys většinu 
z nich získal. Tři žádosti byly schvá-
leny do oblasti lesů. Další čtyři měly 
pomoci městysu při obnově někte-
rých jeho součástí. V  třech přípa-
dech byl městys úspěšný.

Sto tisíc korun získal na  pro-
jektovou dokumentaci páteřního 
řadu vodovodu. Dalších sto tisíc 
na  opravu hřbitovní zdi v  Děpol-
ticích. 206 000 korun bylo přizná-
no městysu za  účelem zpracování 

územního plánu. Protože ale úřad 
městyse podal souběžně s  tím i  žá-
dost na  MMR, kde obdržel částku 
přesahující 300 000 Kč, výše uvede-
nou částku Plzeňskému kraji vrátí.

Městys mimo tyto peníze získá 
další prostředky na  zajištění mos-
tu pod hrází v  Milencích, neboť 
osazené dopravní značení, včetně 
fyzických zábran, stojí více než 17 
tisíc korun. Úřad bude hledat další 
zdroje na projektovou dokumentaci 
i  rekonstrukci mostu, jehož částka 
se vyšplhá na  více než 2,2 miliónu 
korun. –úm–

Odkanalizování 
až na podzim

Druhá etapa odkanalizování 
bude pokračovat. Ministr ŽP sice 
podepsal přidělení finančních pro-
středků v  lednu tohoto roku, ale 
DSO Údolí pod Ostrým obdržel 
oznámení počátkem dubna. Přes-
to firma INGEM vypsala výběrové 
řízení na  zhotovitele projektové 
dokumentace. Výběrová komise vy-
brala firmu PROVOD – inženýrská 
společnost, s.  r.  o., se kterou jsem 
dne 7.  4.  2009 podepsal smlou-
vu na  zhotovení ve  výši 3 135 650 
korun. Projektová dokumentace 
musí být zpracována do 31. 7. 2009 
včetně pravomocného stavebního 
povolení. Až poté bude moci být vy-
hlášeno výběrové řízení na zhotovi-
tele stavby. Při dodržení zákonných 
lhůt bude moci stavba pokračovat 
od  října tohoto roku připojováním 
jednotlivých nemovitostí na  hlav-
ní řad. Jednotlivé občany budeme 
před realizací kontaktovat a  řešit 
s nimi nejen fyzickou realizaci akce, 
ale i financování. J. REJFEK

mělo být. Do  popelnic se vhazuje 
téměř vše, dokonce i  plevel, který 
vyplejeme na  zahrádkách, poseka-
nou trávu, bioodpad z  domácnosti 
atd. Je třeba si přitom uvědomit, že 
pokud v  půdě ubývá humus, půda 
ztrácí schopnost zadržovat vodu 
a  živiny. Absence humusu v  půdě 
je pro kvalitu výživy rostlin zcela 
zásadní.

Vzhledem k  tomu, že je mož-
né tento problém řešit i  z  pomocí 
dotačních programů, zabývala se 
celou záležitostí rada městyse. Ta 
chce vytvořit prostory pro možné 
kompostování a z prioritní osy 4 OP 
ŽP získat nějaké peníze za  účelem 
řešení tohoto problému. Dodejme, 
že v  ČR se v  roce 1995 vyproduko-
valo téměř 1 600 tisíc tun tohoto 
odpadu, dnes je to jen o něco méně. 
Do roku 2020 bychom ale měli ten-
to stav snížit až na  necelých 600 
tisíc tun, což je i závazek ze strany 
EU. Připojíme se k řešení problému, 
nebo zůstaneme stranou? –jv–

bude ale zapojení veřejnosti do rea-
lizace celého záměru.
•  Dešenice obdržely více než tří-
milionovou dotaci na  rekonstrukci 
lesní cesty Hraniční. Po  vyřízení 
administrativních záležitostí bude 
vypsáno VŘ na  zhotovitele stavby. 
Přesto snahou městyse bude celou 
stavbu realizovat až v příštím roce.
• Módní přehlídka se nekonala. 
Děvčata se nechtěla opakovat. Pře-
sto, po  ohlasu, který byl, se „Babi-
nec“ chce dohodnout a  akci usku-
tečnit. O  termínu bude veřejnost 
informována. Klub žen se za celou 
vzniklou situaci omlouvá.
• Téměř 90 000 korun bude stát 
oprava a  obměna oken na  bývalé 
faře v Děpolticích. Akce by měla být 
ukončena do poloviny tohoto roku.
• V  nejbližší době dojde k  dokon-
čení opravy objektu SDH v  Divišo-
vicích. Celá akce by měla stát přes 
140 000 korun.
• Na  hřbitově byly poraženy stro-
my, které ohrožovaly majetek a hro-
by občanů. I  přes terénní složitost 
se po  více než roce podařilo splnit 
slib, který radnice dala občanům. 
Celá akce stála 60 000 korun.
• Více než 10,45 tuny nepotřebné-
ho odpadu bylo vyvezeno v  rámci 
městyse Dešenice. Poděkování pa-
tří všem občanům i firmě R. Zacha, 
která se o  přistavení velkoobjemo-
vých kontejnerů i o  jejich vývoz po-
starala. –tk–

Dejme šanci bioodpadu!
Tato informace je cílená pro 

laickou veřejnost, pro nás všechny. 
Namísto klasického kompostování 
biologicky rozložitelný odpad zne-
hodnocujeme vyvážením na  sklád-
ky. Málokdo si uvědomuje dopa-
dy, které úbytek organické hmoty 
v půdě způsobuje pro globální pro-
blémy na naší planetě.

Je tomu tak i  u  nás, kdy dochá-
zí k  erozi půdy, úbytku organické 
hmoty a ke ztrátě humusu, který má 
pro kvalitu půdy zásadní význam. 
Přitom organická hmota má přízni-
vý vliv na intenzivní rozvoj biologic-
ké činnosti v půdě, urychluje mobi-
litu živin, zejména fosforu, draslíku, 
hořčíku, zvyšuje jejich uvolňování 
z  pevnějších vazeb a  výrazně pod-
poruje mineralizaci organických 
látek a  tvorbu humusu. A  o  to pře-
devším jde.

I  u  nás nevyvážíme biologicky 
rozložitelný odpad tak, jak by tomu 

Kompostujme!
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Recitační soutěž
Školní kolo recitační soutěže proběhlo v úterý 24. 2. 2009. Tohoto kola 

se zúčastnili všichni žáci a musím je hodně pochválit, protože bylo zjevné, 
že se báseň usilovně učili během jarních prázdnin. Vybraní žáci postoupili 
do  okrskového kola. To proběhlo ve  čtvrtek 26.  2.  2009 v  Nýrsku. Kon-
kurence byla veliká. Přijely soutěžit děti z  těchto škol: ZŠ a  MŠ Nýrsko 
Komenského ul., ZŠ Školní ulice, ZŠ a  MŠ Dešenice, ZŠ a  MŠ Chude-
nín, ZŠ Janovice, ZŠ a MŠ Železná Ruda. V  tomto kole jsme byli velmi 
úspěšní. V 1. kategorii (2. a 3. ročník) naši školu reprezentovali Markéta 
Köhnleinová, Jan Širaj, Sára Köhnleinová a Anna Šafaříková. Ve 2. kate-
gorii (4. a 5. ročník) soutěžila Lenka Ledvinová a Jana Šafaříková, která 
zvítězila a postupuje do okresního kola v Klatovech.

32. zimní olympiáda dětí a mládeže z Klatovska
V úterý 3. března 2009 pořádala ZŠ a MŠ K. Klostermanna v Železné 

Rudě 32. zimní olympiádu. I naše škola vyslala závodnice, které soutěžily 
v kategorii I. žáci 1.–3. třídy, běžecká disciplína – závod jednotlivců. Cel-
kově na 2. místě skončila Sára Köhnleinová (3. roč.) a na 3. místě Markéta 
Köhnleinová (2. roč.). Gratulujeme! Zároveň věříme, že odvahu závodit 
na příští olympiádě bude mít i více šikovných dětí naší školy.

Premiéra „O statečné princezně Máně“ (27. 3. 2009)
V pátek měl divadelní kroužek premiéru! První představení se uskuteč-

nilo pro děti ze ZŠ i MŠ a přijeli se podívat i žáci ze ZŠ a MŠ Chudenín. Pro 
rodiče a veřejnost pak proběhla druhá premiéra. Představení nacvičily děti 
pod vedením p. Šafaříkové, která se postarala i o kulisy a kostýmy.

Obsazení: Michaela Riedelová (princezna Máňa), Jan Šlais (Honza), 
Lenka Ledvinová (sudička Matylda), Jana Šafaříková (sudička Berta), 
Sára Köhnleinová (paní Bártová), Kateřina Pytlová (hostinská), Mirosla-
va Cihlářová (čarodějka Chvějka), Anna Šafaříková (Luciper), Markéta 
Köhnleinová (Belzebub), Michaela Klimentová (čertice).

Představení bylo moc pěkné, herečky a  herci jsou rok od  roku lepší 
a zkušenější. Všem patří veliký obdiv a dík za hezké dopoledne. Těšíme se 
na další představení!

Den otevřených dveří (8. 4. 2009)

II. sněm SMS ČR v Jihlavě
V Jihlavě se dne 21. dubna konal 

2. sněm Sdružení místních samo-
správ ČR. Ten zhodnotil celkovou 
činnost za  uplynulý rok, založil 
ústřední i  krajské orgány a  jako je-
diná organizace předložil systémo-
vý návrh na nové rozpočtové určení 
daní. Jednání se za PK i městys zú-
častnil Jan Rejfek. Ten také odpově-
děl na nejpodstatnější otázku.

Co se v  rámci RUD SMS navr-
huje?

„Základní prioritou našeho návr-
hu je změna počtu velikostních kate-
gorií obcí a  měst. Do  současnosti je 
jich 14, SMS navrhuje kategorií jen 
sedm. Stejně tak navrhujeme změny 
jednotlivých váhových kriterií. Zá-
kladním kritériem je počet obyvatel 
upravený koeficientem v  závislosti 
na  velikostní kategorie. Zde získá-
valy obce a  města 94 %, SMS navr-
huje 51,29 %. Druhým kriteriem byl 
prostý počet občanů. Zde získávaly 
obce 3 %, SMS navrhuje 38,29 %. 
Třetím kritériem je navrhovaný počet 
žáků škol a  školek. Zde SMS navr-
huje 9,32 %, při současném stavu 
nezískávaly obce nic. A  posledním 

kritériem je velikostní kategorie, kdy 
obce získávaly 3 %, SMS navrhuje 
1,1 %. Z  uvedeného vyplývá, že by 
si například Dešenice každoročně 
polepšily o  více než 1,5 miliónu ko-
run. Na  tomto novém přerozdělení 
daní by získaly všechny obce a města, 
kromě čtyř největších (Praha, Brno, 
Ostrava a  Plzeň), které dnes berou 
několikanásobně na  občana víc než 
ostatní. Chci dodat, že cílem SMS 
je podobný stav v rozpočtování daní 
jako je například v  sousedním Slo-
venku, kde Bratislava má 2,5× více 
než ostatní, nebo Rakousko, kde Ví-
deň má 2,25× více než ostatní malé 
obce. Proto vzniklo toto sdružení, 
které hájí malé obce proti daňové 
diskriminaci. Faktem zůstává, že 
v Rakousku to trvalo téměř sedm let, 
než se kýženého výsledku podařilo 
dosáhnout. SMS doufá, že v  ČR to 
bude dřív.“ Dodejme, že Jan Rejfek 
je členem celostátní rady a  předse-
dou Sdružení místních samospráv 
Plzeňského kraje a místopředsedou 
komise pro legislativní záležitosti 
za SMS ČR při Ministerstvu vnitra.
 JUDr. S. Polčák

Děpoltičtí hasiči uspořádali v klubovně na bývalé faře 18. dubna turnaj 
v mariáši. Přihlásit se mohl každý, kdo si chtěl změřit především um, nebo si 
jen prostě zahrát mariáš.

U  pěti stolů soustředěně hrálo dvacet chlapů z  Děpoltic, ale i  širokého 
okolí. V žádném případě nešlo o veliké peníze. Před každým hráčem sice leže-
la hromádka mincí – od největší dvacetikoruny po již neplatné desetihaléře, 
které patří do nezbytné výbavy každého pořádného mariášníka.

Cenné odměny za účast si odnesl každý hráč, ale na vrchol výherní listiny 
byla po pěti hodinách bojů zapsána pouze tři jména: 1. místo pan Blanárik, 
2. místo pan Miškovič a na třetím místě byl pan Vacovský. Blahopřejeme.

Zábavné chlapské odpoledne si ale užili všichni.
EVA KRATOCHVÍLOVÁ

Vydařený turnaj v DěpolticíchZe života školy…

Ve středu před Velikonocemi jsme si udělali ve škole příjemný den s ro-
diči i babičkami. Vítali jsme jaro! Společně jsme si upekli velikonoční ná-
divku a linecké pečivo. Předvedli jsme rodičům žhavé novinky ve zdobení 
kraslic: madeirová vejce a zdobení plstěním. Tatínkové Šafařík a Ledvina 
učili kluky plést pomlázku.

Všem rodičům děkujeme za pomoc a spolupráci. Kdo nestihl Velikono-
ce ve škole, může se ještě těšit na zahradní párty před koncem školního 
roku. Připravila –ys–


