
ročník 3 4/2009

Slovo starosty … webové stránky městyse www.sumavanet.cz/desenice
www.obce.cz, www.obce.info

e-maily: obecdesenice@nextra.cz, oudesenice@nextra.cz
telefony: starosta 602 209 601, úřad městyse 376 571 531

Vážení spoluobčané, začaly nám prázdniny 
a  dovolené. Chtěl bych vyjádřit přesvědčení, že 
si najdete některé z letních týdnů a odpočinete si. 
A v přítomnosti dětí i vnoučat to bude jistě velmi 
příjemné.

Chci vám všem, kteří jste přišli k  nedávným 
volbám a odevzdali hlasy pro kohokoliv, poděko-
vat. Je to jistý výraz odpovědnosti za budoucnost 
nejen naší země, ale i celé Evropy. Využili jste zá-
kladního ústavního práva, kterého se ti ostatní, 
kteří nepřišli, vzdali.

Je dokončena stavba autobusových zastávek v  Milencích. Myslím si, že 
vzhled těchto prostor je příjemný a nyní bude záležet na nás, ale i ostatních 
uživatelích, jak tyto prostory v tomto příjemném vzhledu vydrží. Celý projekt 
stál více než 3,5 miliónu korun. V současnosti bylo vypsáno výběrové řízení 
na zhotovitele stavby lesní cesty Hraniční. Celková alokace prostředků je více 
než 5,2 milióny korun. Realizace by měla začít v březnu 2010.

Připravujeme pouť. Naší snahou je tyto oslavy opět zpestřit. Pracuje se 
na filmové projekci „Současné Dešenice“ a chystáme řadu dalších novinek 
a možná i překvapení. Věřím, že se při oslavách potkáme a že si z bohatého 
programu vyberete to, co vás potěší. Váš starosta

Volili jsme europoslance
Podruhé jsme v  České republice volili své zástupce do  Evropského 

parlamentu. Připomeňme, že v současné době bude náš stát zastupovat 
22 europoslanců. Ve  třech volebních okrscích na  Dešenicku odevzdalo 
své hlasy 162 voličů z 548, což je 29,56 %. Nejvíce hlasů získala KSČM 
31,05 % hlasů, ČSSD 23,60 %, ODS 16,77 % a NEZÁVISLÍ 3,10 % hlasů.

Ve  volebním okrsku č. 1 získala nejvíce hlasů KSČM 33,3 %, ČSSD 
28,57 %, ODS 14,28 % a SUVERENITA 4,46 % spolu s Evropskou demo-
kratickou stranou, která získala stejný počet hlasů. Ve  volebním okrsku 
č. 2 získalo nejvíce hlasů KSČM a ODS, shodně 30,76 % hlasů, další čtyři 
strany získaly shodně 7,69 %. Ve volebním okrsku č. 3 získala nejvíce hlasů 
KSČM 21,73 %, ČSSD 17,39 %, Věci veřejné, ODS a SPR–RSČ shodně 
13,04 % hlasů.

V rámci Plzeňského kraje zvítězila ODS s 30,47 % hlasů, před ČSSD 
s 23,95 % a KSČM s 16,47 % hlasů. Plzeňský kraj bude v Evropském par-
lamentu zastupovat pouze MUDr. Jiří Maštálka za KSČM. –tk– 

•  Celkem 34 420 korun stálo 
městys vyvezení pěti velkoobjemo-
vých kontejnerů v  závěru měsíce 
dubna tohoto roku. Dodejme, že 
bylo vyvezeno více než 10,45 tun 
nepotřebného odpadu.
•  Starostou Dešenic byli oddáni 
dne 29. dubna na  úřadě v  Dešeni-
cích paní Renata Černá a Hainrich 
Ciosk. Své „ano“ si řekli v 11 hodin 
za  přítomnosti svědků a  matrikář-
ky z  MěÚ Nýrsko paní Rubášové. 
Po dlouhé době se tak opět v Deše-
nicích oddávalo.
•  Dešenice se  připojily k  výzvě 
SMS ČR a  vyvěsily na  tabulích 
při vjezdu a  výjezdu text „Daňově 
diskriminovaná obec“. Akce měla 
úspěch, neboť se k ní připojilo více 
než tisíc obcí a měst ČR.
• Městys Dešenice požádá vládu 
ČR o  posunutí hranice CHKOŠ, 
která vede v současné době středem 
městyse. Stane se tak po  jednání 
s radním PK Ing. Smutným, neboť 
i  on vidí v  současnosti, že situace 
diskriminuje část občanů Dešenic 
a vytváří nerovné podmínky.
•  Stát hospodařil na  konci květ-
na se schodkem 71,4 miliardy ko-
run. Předpokládá se, že schodek 
by mohl v  rámci celého roku být 
na  udržitelných 130 až 150 miliar-
dách Kč.
• V  prvním čtvrtletí zkrachovalo 
v ČR 356 firem, což je o pětinu více 
než za stejné období loňského roku. 
Naopak počet konkurzů dosáhl 
nejvyššího čísla za  posledních pět 

let a stoupl na 707, což je proti stej-
nému období loňského roku o 60 % 
více.
•  Fotbalisté TJ  START Dešenice 
na dotaci nedosáhli. Odborná gran-
tová komise, která projekt hodnoti-
la, i přes všechny pozitivní a kladné 
stránky rozhodla projekt nepodpo-
řit. Přednost dostaly konkrétnější 
projekty.
•  Sponzorský dar ve  výši 10 000 
korun obdržel městys Dešenice 
od JUDr. Milana Šímy. Částka bude 
použita výhradně k  oslavě svátku 
dětí a III. pouťových oslav městysů 
Dešenice–Lam a obce Arnschwang.
•  Podaří-li se přesvědčit podni-
katele a  občany v  rámci městyse 
k  částečnému sponzorování, vydá 
městys v  příštím roce nástěnný ka-
lendář. Na jeho stránkách se objeví 
nejen dobové fotografie, fotografie 
ze současnosti, ale i kresby A. Hala-
sové. Součástí jednotlivých stránek 
budou i nejdůležitější akce městyse 
a jubilea našich občanů. –tk–

Ze života městyse…

„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.

PODĚKOVÁNÍ
Voda si s námi opět pohrála. Na mnoha místech ukázala, jakou má sílu. 

Je například silně narušen propustek za žíznětickou křižovatkou ve směru 
na Děpoltice. V ojedinělých případech voda zatopila i sklepy. Nejvíce po-
tom u Riedelových v Milencích. Touto cestou vyjadřují manželé Riedelovi 
poděkování SDH Milence Milanu Řehořovi, Hugo Syrovcovi, Aleši Karás-
kovi a Ivaně Tryznové při pomoci s odčerpáváním vody po silných deštích.

–tk–

Mysl je trochu jako zahrada. 
Když jí nepodáváme výživu a  nekul-
tivujeme ji, zaroste plevelem.

E. C. Hall



Naši jubilanté…

BLAHOPŘEJEME!!!

Z jednání rad 
a zastupitelstva…

ÚŘAD
MĚSTYSE

MĚSTYS
DEŠENICE

červenec
Straková Anna 76
Hlaváčová Ludmila 88
Soušek Emanuel 79
Pangerl Jindřich 78
Mašek Josef 84
Jiřík Václav 70
Koželuh Václav 55
Denková Jarmila 55
Presl Luděk 50
Kratejl Josef 60
Búci Marian 73
Soušek Karel 79
Lokajová Jana 55

srpen
Skala Josef 71
Nový Josef 71
Soušková Dorota 79
Stuiber Karel 78
Novotný Josef 60
Lencová Karolina 81
Kurcová Věra 60
Tomášková Irena 90

1. září
Tomanová Marie 75

Zveme vás na kulturní, 
sportovní a společenské akce…
 4. 7., 1300 hod. 27. ročník Memoriálu sborů dobrovolných hasičů 

Fr. Zachera, hřiště Dešenice,
11. 7., 900 hod. 5. ročník memoriálu J. Staňka v malé kopané, 

hřiště SK NORTON Milence,
11. 7., 2000 hod. DISCOZÁBAVA, KD Dešenice
18. 7., 2000 hod. 21. ročník countrybálu Žíznětice, hraje skupina 

FRMOL České Budějovice, náves Žíznětice,
24.–26. 7. III. pouťově setkání městysů Dešenice–Lam a Arn-

schwang (D) (viz. příloha)
15. 8., 900 hod. 6. ročník nohejbalového turnaje v Děpolticích, 

hřiště Děpoltice
29. 8., 900 hod. Setkání rodáků z Německa v Děpolticích, kostel 

a fara Děpoltice

Zasedání rady městyse
13. 7. od 1500 hod. 79. zasedání rady městyse Dešenice
13. 7. Zasedání rady Plzeňského kraje,
27. 7. od 1500 hod. 80. zasedání rady městyse Dešenice
10. 8. od 1500 hod. 81. zasedání rady městyse Dešenice
24. 8. od 1500 hod. 82. zasedání rady městyse Dešenice
31. 8. Zasedání rady Plzeňského kraje

Veřejné zasedání zastupitelstva městyse
27. srpna od 18.00 hod. v KD Dešenice
26. jednání zastupitelstva městyse Dešenice – projednávat se bude rea-
lizace II. etapy odkanalizování a financování celé akce. Široká účast veřej-
nosti je nutná. Přítomen bude zástupce projektové kanceláře PROVOD.

rodině.“ Jedná se o  soutěž, kdy 
obec vychází vstříc všem gene-
racím, kdy je obec přátelská celé 
rodině, kde žijí děti a  jejich rodiče, 
ale také prarodiče, kteří potřebují 
zvýšenou péči. Žádost bude podána 
do 31. července 2009.
•  Rada městyse schválila navýšení 
finančních prostředků za pronájem 
Kulturního domu Milence. Učini-
la tak na  základě některých akcí, 
po  kterých nebyl sál uklizen. Pro-
nájem v  současnosti činí 2 500 Kč 
a dalších 2 500 Kč složí pronájemce 
předem. Tyto peníze by byly využity 
na úklid.
•  Rada projednávala stížnost 
pana Walze, který poukázal 
na  znehodnocení lesní cesty ve-
doucí okolo jeho domu ve  směru 
ke  kapličce vlivem přívalového 
deště. V  Městišti bylo rozhodnuto 
cestu upravit a nad potokem vybu-
dovat lesní vpusť.
• Členové rady rozhodli o  výbě-
rovém řízení na  rekonstrukci les-
ní cesty Hraniční. Městys získal 
3 298 657 korun. Výdaje na  celý 
projekt činí 5 217 131 korun. Výbě-
rové řízení proběhne do konce září. 
V  říjnu tohoto roku bude vybrána 
firma na zhotovení stavby.
•  Radní pravidelně projednávali 
připravenost dokumentace k  po-
dání žádostí o dotace z ROP NUTS 
II Jihozápad. Bylo rozhodnuto při-
pravit šest žádostí, z  nich tři byly 
podány do  30. června a  další tři 
budou podány do konce září toho-
to roku.
•  Rada městyse a  zastupitelé pro-
jednali a  odsouhlasili změnu OZV 
č. 1/2009 z  Fondu rozvoje bydle-
ní. Zároveň bylo schváleno všech 
šest žádostí o půjčky v celkové výši 
380 000 korun. Budou použity 
na zateplení a rekonstrukce bytové-
ho fondu.
•  Další tři závory budou umístěny 
v  lesích městyse. Mají zamezit ne-
jen možným krádežím dřeva, ale 
také nájezdům motorkářů, čtyř-
kolek a  dalších neukázněných ná-
vštěvníků lesa.
•  Rada odsouhlasila zakoupení 
nové úřední desky pro obec Mi-
lence, která bude umístěna v  pro-
storách parkoviště. Zároveň bude 
zhotovena a  osazena plocha pro 
plakátování.
• V  prázdninových měsících bu-
dou osazena zrcadla a nové doprav-
ní značky. Mají přispět ke  zvýšení 
bezpečnosti provozu na  místních 
komunikacích. –úm–

•  Rada schválila v  polovině květ-
na smlouvu na  zhotovení oken 
bývalé fary v Děpolticích. Okna by 
měla být osazena do konce červen-
ce 2009.
•  Půdní vestavba obecního domu 
v  Divišovicích bude realizována 
z  prostředků městyse. Po  dokonče-
ní stavby bude nájemníkovi zvýšeno 
nájemné tak, aby se vložené finanč-
ní prostředky městysi vrátily.
•  Starosta městyse Jan Rejfek se 
setkal se starostou Lamu Klau-
sem Bergbauerem. Projednávány 
byly otázky týkající se kostela sv. 
Mikuláše a  III. pouťových oslav 
městysů.
•  Rada městyse schválila naší 
účast v  soutěži „Obec přátelská 

Připravujeme 
pouťové oslavy

Rada městyse se již koncem března zabývala letní poutí v Dešenicích. 
Bude dodržena tradice výstav. Snad se podaří přilákat další umělce, kteří 
by předvedli své dílo v objektu, který možná dozná v příštích letech pod-
statných 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–

Termín pro podání 
žádostí uplynul

Úřad městyse připravoval celkem šest žádostí o dotace z ROPu. Termín 
pro podání některých z nich již vypršel, neboť uzávěrka byla 30. 6. 2009. 
Zastupitelé proto téměř na poslední chvíli projednali a schválili podání ná-
sledujících žádostí: Zasítění pozemků pro zástavbu rodinných domků, kdy 
se náklady na stavbu vyšplhají na více než 4,3 miliónu korun, realizaci vý-
tvarného ateliéru pro děti ve škole, kde náklady přesahují 600 tisíc korun 
a výměna nosné konstrukce mostu pod hrází v Milencích za 2,1 milionu 
Kč. Tyto žádosti byly již podány.

Naopak ještě kvalitněji se mohou zpracovávat žádosti o dotace v přípa-
dě revitalizace návsi s rekonstrukcí KD Dešenice za více než 20 miliónů, 
rekonstrukce tvrze I. etapa za více než 32 miliónů korun a výstavby více-
účelového sportovního hřiště s umělým povrchem za 4,7 miliónu korun. 
Připomeňme, že městys v těchto případech může získat dotaci až 92,5 % 
z celkových nákladů na stavbu. Termín pro podání posledních tří žádostí 
je 30. 9. 2009. Věřme, že některý ze záměrů vyjde. S. Kindlman



Oceněni
za dobrovolnickou činnost

V podvečer 25. května byli za přítomnosti hejtmanky Plzeňského kraje 
Doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc., oceněni v Masných krámech v Plz-
ni nejlepší dobrovolníci Plzeňského kraje. Z Dešenic byli mezi nimi Anna 
Halasová a Stanislav Kindlman. Cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neo-
byčejné věci uděluje již čtvrtým rokem Asociace nestátních neziskových 
organizací Plzeňského kraje.

Anna Halasová byla oceněna za desetiletý rozvoj výstavnictví obrazů 
a spolupráci v rámci příhraničí při pouťových oslavách městyse, založení 
a rozvoj Klubu žen v Dešenicích a další činnost.

Stanislav Kindlman byl oceněn za dlouholetý rozvoj hasičského hnutí 
v Dešenicích, práci s mládeží a další aktivity vedoucí k rozvoji společenské-
ho, kulturního a sportovního života v rámci městyse. –tk–

Voda patří k nejkvalitnějším
Voda začíná být zbožím, za které se sice platí, ale cena u nás je podstat-

ně nižší, než hradí ostatní lidé v jiných místech ČR.
Připomeňme, že základním zdrojem surové vody je vodní nádrž. Stav-

ba celého díla byla zahájena koncem roku 1964 a přehrada byla dokonče-
na v červenci 1969. Plocha povodí je hustě zalesněna a nachází se v nad-
mořské výšce od 500 až do 1 300 m n. m. Délka hráze činí 320 m, hloubka 
přehrady nepřesahuje 35 m. V roce 1988 byla dána do provozu úpravna 
vody v Milencích.

Přes nespornou kvalitu vyrobené pitné vody dochází k poklesu jejího 
odběru, přestože patří k nejlepším v ČR. Tady je třeba jednoznačně zvý-
raznit, že pitím vody z PET lahve se spotřebitel připravuje o velké finanční 
částky (jeden litr vody z PET lahve je až 280× dražší než jeden litr vody 
z kohoutku). V mnoha případech je balená voda stáčena přímo z kohout-
ku. Ekologické hledisko z titulu likvidace obalů je ale nesporné. –tk–

Kostel sv. Mikuláše
bude převeden na městys

Zastupitelé městyse Dešenice při posledním veřejném jednání dne 
25. června projednali, posoudili a schválili smluvní dokumenty týkající se 
převodu kostela sv. Mikuláše a hřbitova v Dešenicích na městys.

Tímto prvním krokem bylo završeno téměř dvouleté jednání mezi církví, 
městysem, ale i německými rodáky. Převodem nemovitostí na městys bude 
vytvořen širší a otevřenější prostor pro nutné a nezbytné rekonstrukce této 
památky. Bude také trochu snazší podávat žádosti o finanční prostředky 
z dotačních titulů. Zcela jistě se zprůhlední financování ze sbírek a darů.

Přesto se domnívám, že tato cesta bude i  nadále velmi trnitá, nejed-
noduchá, zvláště v době politického hašteření, finanční krize a nestability. 
Vždyť možná oprava a rekonstrukce by dnes stály cca více než 13 miliónů 
korun. A tato cena se zcela jistě bude zvyšovat. Je pozitivní, že církev oce-
nila naši upřímnost, snahu a  přesvědčivost týkající se záměru záchrany 
památky. Zcela jistě od nás očekává, že jsme to mysleli doopravdy a pro 
realizaci uděláme vše potřebné. Jan Rejfek

Co patří do skupin 
elektrozařízení

Počínaje novelou zákona o  odpadech č. 7/2005 Sb., jsou výrobcům 
a dovozcům elektrozařízení uloženy povinnosti související s odpovědnos-
tí za celý životní cyklus výrobků, které uvádí v ČR na trh, tj. i povinnost 
za zajištění sběru po ukončení životnosti a jejich odstranění. V souladu se 
směrnicí člení zákon o odpadech elektrozařízení dle funkce a účelu použití 
v domácnostech do deseti definovaných skupin. Jak jsou číslovány, uvádí 
následující tabulka. A co těchto skupin patří, najdete na našich interneto-
vých stránkách. –úm–

Rozšířená pracovní doba
Západočeské konzumní družstvo vyšlo zákazníkům, ale i  dovolenká-

řům i náhodným turistům vstříc. Rozšířilo prodejní dobu místní prodejny 
pod vedením Soni Šetlíkové. A tak od června až do září tohoto roku může-
te nakupovat v rámci tzv. sezónní doby takto:

Narušení vzhledu obce
Stále častěji se střetávám s připomínkami mnohých občanů, proč něco 

neudělá úřad městyse v případě, kde je značný nepořádek na pozemcích 
soukromníků. Zda může obec uložit pokutu vlastníkovi pozemku, když se 
o něj nestará, čímž mj. narušuje vzhled obce.

Ano. Podle § 58 zákona o obcích obec, tj. rada obce, případně obecní 
úřad, pokud mu to rada obce svěří, může v samostatné působnosti podle 
správního řádu v souvislosti s narušováním vzhledu obce ukládat pokuty 
za správní delikty právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem 
a neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá, nebo vlastní. Výše 
pokuty může dosáhnout až 100 tisíc korun.

Neplatí tedy, že na svém pozemku si jeho vlastník nebo uživatel může 
dělat, co chce. V jistých případech může být pokuta udělena i Pozemkové-
mu fondu. –jr–

pondělí 7.30–12.00 14.00–16.00
úterý 7.30–12.00 12.30–14.30
středa 7.30–12.00 13.00–15.00
čtvrtek 7.30–12.00 12.30–16.30
pátek 7.30–12.00 12.30–16.30
sobota 7.00–10.00

1. Velké domácí spotřebiče
2. Malé domácí spotřebiče
3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
4. Spotřebitelská zařízení
5. Osvětlovací zařízení
6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacio-

nárních průmyslových nástrojů)
7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infiko-

vaných výrobků)
9. Přístroje pro monitorování a kontrolu

10. Výdejní automaty

Škola dostala peníze
Zastupitelé PK schválili 15. června poskytnutí finanční podpory z no-

vého dotačního programu „Rekonstrukce a opravy nemovitého majetku 
základních škol a mateřských škol zřizovaných obcemi PK v roce 2009“.

Mezi 52 žadatelů bude rozdělena částka ve výši 15 miliónů korun. Po-
těšitelné je, že peníze získají i Dešenice. Tento dotační titul se setkal s vel-
kým ohlasem. Bylo podáno celkem 84 žádostí s celkovou alokací 73 milió-
nů korun. Snahou bylo ale podpořit menší obce, které mají těžší podmínky 
při získávání peněz na rekonstrukce. –tk–
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prohrál na  body 2:1 s  Pavlem Be-
nediktem, loňským mistrem světa, 
a přivezl si stříbrnou medaili.

O  několik dní se musel VaVa 
rozhodnout, zda pojede na světový 
pohár do Maďarska nebo na turnaj 
olympijských nadějí v  boxu na  Slo-
vensko. Rozhodl se pro první va-
riantu. Je také potěšitelné, že jako 
jediný v  celé ČR je v  reprezentaci 
jak v  kickboxu, tak i  klasickém 
boxu. V  Maďarsku v  prvním zápa-
se nastoupil proti domácímu borci. 
Přestože diktoval tempo celého zá-
pasu a  dle všech přítomných jasně 
zvítězil, domácí rozhodčí byli jiné-

ho názoru.
Náladu si proto spravil v  Třebo-

ni, kde se konal počátkem června 
Evropský pohár v  boxu za  účasti 
borců šesti států. Ředitelem turna-
je byl L. Stach. VaVa zde postoupil 
do  finále, kde ho čekal asi nejtěžší 
zápas jeho kariéry proti Z. Šestá-
kovi z  Českých Budějovic. Tento 
borec jen těsně prohrál ve finále M 
ČR mužů v Dešenicích o jediný bod 
a  je stálým členem extraligového 
mužstva Českých Budějovic. Vašek 
překvapivě vyhrál první kolo, dru-
hé bylo vyrovnané, ale ve třetím se 
projevila zkušenost soupeře. I přes 

prohru si VaVa dokázal, že může 
odboxovat vyrovnaný zápas s  kva-
litním soupeřem.

13. června se konalo v Olomouci 
M ČR mužů v disciplíně zvané full-
contact. Tento styl boje je povolen 
až od 18 let. VaVa ve svých 16 letech 
dostal od ČSFu výjimku a mohl zde 
startovat. Ve  váze do  63,5 kg se 
utkal s  pozdějším vítězem Vackem 
z Brna. Ve velmi vyrovnaném a tvr-
dém utkání nakonec těsně prohrál 
2:1 na  body. Přesto při své první 
účasti mezi muži zanechal hezký 
dojem a přivezl cennou bronzovou 
medaili. –svp–

Konec školního roku

Školní výlet ZŠ 17. 6. 2009 – Archeopark Prášily, Povydří, Kašperské Hory.Školní výlet MŠ 15. 6. 2009 – ZOO Plzeň a představení Dády Patrasové.

II. školní akademie. Sladká odměna od úřadu Městyse Dešenice za 3. mís-
to v Plzeňském kraji ve sběru starého papíru. Nejpilnější sběrači: MŠ – Štei-
nerová Lucie 364 kg, Petřík Jára 280 kg, Svobodová Štěpánka 129 kg, ZŠ – 
Toman Jan 2 299 kg, Pytlová Kateřina 1 915 kg, Suchanová Anna 1 570 kg.

Školní rok 2008/2009 končí. Rok plný zážitků, vzpomínek, hezkých 
i náročných chvil ve školních lavicích, rok bohatý na nové školní vědomos-
ti, dovednosti a návyky.

Je čas na  hodnocení, pochvaly, odměny… Všechny děti se dozajista 
moc snažily. Do jaké míry se jim to povedlo, uvidí na vysvědčení v úterý 
30. června.

Chtěla bych ale poděkovat všem dětem za snahu a píli, za reprezentaci 
školy na sportovních, výtvarných a literárních soutěžích, rodičům za trpě-
livost a pochopení, úřadu Městyse Dešenice za celoroční podporu a všem 
sponzorům za štědré dary. Velikého sportovního úspěchu dosáhla Anna 
Šafaříková, která se na  oblastních atletických závodech v  Sušici v  ka-
tegorii mladších žáků umístila na  1. místě, v  krajském kole v  Nýřanech 
na 2. místě a v celostátním kole v Brandýse nad Labem obsadila 11. místo. 
Plzeňský kraj zde obsadil celkové 3. místo. Děkujeme! Ale teď

Hezké a sluníčkové prázdniny!

Stříbro z Evropského poháru

Vysoké Mýto přivítalo kickbo-
xery na  MR počátkem května. 
VaVa (Václav Pytel ml.) zde hladce 
postoupil do  finále, kde jen těsně 


