
ročník 4 3/2010

Slovo starosty …

Dešenice v  proměnách času – 
publikace, vydaná Martinem Kří-
žem ve spolupráci s kolektivem, 
je k dostání a zakoupení na úřa-
du městyse.
 Cena publikace činí 120 Kč.

Současné Dešenice – filmová 
projekce vydaná televizním stu-
diem FILM PRO ve  spolupráci 
s městysem je k dostání a zakou-
pení na úřadu městyse.
 Cena projekce činí 150 Kč.

Vážení občané, čekají nás opět po roce volby. 
Tentokrát do Poslanecké sněmovny. V kraji se 
ucházelo o  mandát 19 politických seskupení. 
Jediné, kterému nebude umožněno se ucházet 
o  křesla, je SPR–RSČ. Přesto si myslím, že 
máme z čeho vybírat, přičemž nejde jen o počet 
stran a uchazečů, ale především jejich program. 
Tady by měli občané hodně přemýšlet.

Nejsou to ale jenom samotné volby, i když je 
to jediný demokratický a z Ústavy vyplývající pr-
vek, kterého by měl každý občan využít. Zvláš-

tě, když není spokojen. V našich podmínkách je to realizace řady záměrů 
a akcí, jejichž ukončení je plánováno v letních měsících. Rozběhnuté stavby 

– rekonstrukce LC Hraniční, zasíťování pozemků pro rodinnou zástavbu 
v Milencích a výměna mostní konstrukce přes řeku Úhlavu pod Nýrskou 
přehradou – to jsou hlavní akce, které musíme k 31. 7. dokončit. Násle-
dovat bude výstavba dětského hřiště, ale i bytových jednotek v Dešenicích 
a Děpolticích. I když jsme to nečekali, Dešenice byly stoprocentně úspěšné 
v žádostech o dotace u MMR.

DOTACE A ÚSPĚŠNÉ DEŠENICE
Fond bydlení 
poskytne půjčky

Zastupitelé na posledním jednání schválili vyhlášení výzvy za účelem 
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení. Výzva je vyhlašována dnešním 
dnem (13. 5.). Týká se těchto titulů:
01 obnova střechy (starší 10 let) do 140 000 Kč
02 zřízení plynového nebo elektrického topení do 40 000 Kč
03 dodatečná izolace domu proti vlhkosti (starší 10 let) do 50 000 Kč
04 oprava fasády domu včetně oplechování (starší 10 let) do 25 000 Kč
05 zateplení obvodového pláště včetně výměny oken (starší 5 let)

 do 50 000 Kč
06 vybudování nebo modernizace sociálního zařízení do 60 000 Kč
08 zřízení přípojky ke kanalizaci do 25 000 Kč
09 zřízení malé ČOV do 50 000 Kč
52 vestavba bytu do půdního prostoru do 120 000 Kč

Předkládat žádosti je možné na předepsaných tiskopisech (dostanete 
na úřadu městyse) do 21. 6. 2010 do 12.00 hod. Rozhodující pro podání 
žádosti bude čas a datum předložení žádosti a její výše. –úm–

V sobotu 8. 5. se sešlo více než dvě stě rodáků a přátel Dešenicka v Kulturním domě Dešenice. Po úvodním slovu 
starosty městyse Jana Rejfka, který se zabýval především úspěchy v dotační oblasti a rozvoji společenského a kultur-
ního života, byl promítnut filmový dokument „Současné Dešenice“.

Poté byla volná beseda a zábava, při které si rodáci mohli zakoupit publikaci a další propagační materiály. Nadše-
ní rodáků, kteří se opět viděli po pěti letech, bylo velice spontánní a už dnes se těší na další. Poděkování za organizaci 
patří Anně Nejdlové, Františku Pytlovi a Jaroslavě Vávrové. Foto E. KRATOCHVÍLOVÁ

Přičtu-li k tomu ještě celou řadu 
dalších drobných záležitostí, od-
povědně říkám, že se nenudíme. 
Chystáme také IV.  pouťové oslavy. 
Budou mít podobný ráz, jako v mi-
nulosti. Nakolik se vydaří, bude 
záležet i na vás, občanech. Začíná-
me s fyzickou realizací budoucího 
mokřadu, opravujeme mosty, čistí-
me příkopy a další prostory. Jarní-
ho sluníčka využíváme ke zkrášlení 
mnoha zákoutí. Vyzývám vás k po-
moci městysu, k  zvelebení vašich 
zahrádek a prostor před domy. Vy-
tvořme si takové prostředí, za které 
se nebudeme muset stydět.

 J. REJFEK
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Z jednání rad 
a zastupitelstva…

Zveme vás na kulturní,
sportovní a společenské akce…

• Na 95. jednání RM schválila naši 
účast v 16. ročníku soutěže o titul 
Vesnice roku. Důvodem je úspěš-
nost při přidělování dotací i skuteč-
nost, že se daří do realizace zapojo-
vat více občanů.
• Rada se seznámila s výsledky pře-
zkoumání hospodaření USC Deše-
nice. Z písemného zápisu vyplývají 
jen dílčí administrativní nedostatky, 
které budou v  zákonných lhůtách 
odstraněny.
• Na  dalším jednání rada projed-
nala a  schválila na  základě před-
ložených dokladů stavební dozor 
staveb LC Hraniční, výměny nosné 
konstrukce mostu pod Nýrskou pře-
hradou a zasíťování pozemků pro ro-
dinnou zástavbu v Milencích. Dozor 
bude konán panem Karlem Veithem.
• Členové rady byli seznámeni sta-
rostou městyse se závěry jednání 
o privatizaci pozemků v Poslanecké 
sněmovně P ČR.
• Byla projednána stížnost pana 
Walze týkající se řešení jeho při-
pomínek v  Městišti. Zároveň byl 
stanoven termín místního šetření, 
které svolal právní zástupce městy-

se JUDr. R. Netrval.
• Členové rady rozhodli o pozvání 
ředitele PÚ v Klatovech Ing. Webe-
ra za účelem objasnění a zahájení 
realizace Komplexních pozemko-
vých úprav.
• Radní dále rozhodli o  opravě 
vrat hasičárny SDH v Divišovicích. 
Po realizaci hasiči přestěhují starou 
stříkačku, ale i další materiál v ter-
mínu do konce července 2010.
• Rada vyslovila souhlas s možnos-
tí dokupovat odpadové pytle za úče-
lem odvozu nadbytečného odpadu 
od těch domácností, kde jedna po-
pelnice nestačí.
• Členové rady se seznámili s obsa-
hem připravovaných IV. pouťových 
oslav městyse. Ty se budou konat 
v řádném termínu. Místo ale bude 
upřesněno.
• V závěru měsíce dubna schválili 
zastupitelé závěrečný účet městyse 
za rok 2009 a výsledek hospodaření 
ZŠ a MŠ Dešenice.
• Prvním dvěma žadatelům byly od-
souhlaseny parcely ke koupi za úče-
lem rodinné zástavby v Milencích.
• První dvě rozpočtové změny 
a  uhrazení faktur za  vypracování 
projektových dokumentací schválili 
zastupitelé kanceláři Ing.  V. Vlč-
ka. 220 800 korun bude uhrazeno 
za dokumentaci zasíťování pozem-
ků a dalších 64 880 korun za vypra-
cování PD pěti bytových jednotek 
v Dešenicích. –tk–

13. 5. Obušku z pytle ven – divadelní představení v Klato-
vech

15. 5., 1500 hod. 4. kolo KAL Norton Milence–Red Dogs Kal, hřiště 
Milence

15. 5., 1700 hod. 21. kolo OP Dešenice–Janovice, hřiště Dešenice
16. 5., 1500 hod. 3. liga HPP Milence–Modrá nudle, hřiště Milence
22. 5., 1030 hod. 5. kolo KAL AFK Střelnice–Norton Milence, hřiště 

Dolany
22. 5., 1700 hod. 22. kolo OP H. M. Boží–Dešenice, hřiště H. M. Boží
22. 5., 1800 hod. 1. liga BOX, BC Plzeň–BC Most, KD Dešenice
29. 5., 1500 hod. 6. kolo KAL Norton Milence–ST Smrk, hřiště Milence
29. 5., 1700 hod. 23. kolo OP Dešenice–Vrhaveč, hřiště Dešenice
30. 5., 1500 hod. 3. liga HPP Milence–ANFK Černý uhlí, hřiště Milence
 4. 6., 1500 hod. Oslava svátku dětí, Dešenice
 5. 6., 1000 hod. 7. kolo KAL SK Panters–Norton Milence, hřiště 

Sokol. stadion
 5. 6., 1900 hod. Koncert duchovní hudby, kostel sv. Mikuláše Deše-

nice
 6. 6., 1700 hod. 24. kolo OP Mochtín–Dešenice, hřiště Mochtín
 9. 6. velký školní výlet společně s MŠ – hrad Točník u Pra-

hy
12. 6., 1500 hod. 8. kolo KAL Norton Milence–AFK Geroj, hřiště 

Milence
13. 6., 1400 hod. 25. kolo OP Chanovice B–Dešenice, hřiště Chanovice
13. 6., 1400 hod. 1. liga BOX, BC Plzeň–BC Brno, KD Dešenice
19. 6., 1700 hod. 26. kolo OP Dešenice–V. Hydčice, hřiště Dešenice
25. 6., 1600 hod. Školní akademie dětí ZŠ a MŠ Dešenice
26. 6., 1400 hod. 9. kolo KAL SK Chlístov–Norton Milence, hřiště 

Chlístov
27. 6., 1500 hod. 3. liga HPP Milence–Fireballs, hřiště Milence

Máte zájem o palivo?
Dešenice začaly s realizací lesní cesty Hraniční. Právě zde muselo 

dojít k prořezání dřevin tak, aby nově rekonstruovaná cesta dosáh-
la potřebné šířky a pevnosti. Po prořezání došlo i k vytrhání pařezů, 
které zatím skládkujeme. Úřad městyse touto cestou nabízí pařezy 
ke zpracování jako palivové dříví. Stačí nás jen kontaktovat na úřadu 
městyse, tel. 376 571 531. –úm–

Ze života městyse…
• Svoz železného šrotu provedli 
hasiči v  Milencích a  Dešenicích. 
V Milencích se o  likvidaci postara-
li ve  dvou dnech 9. a  10.  4., v  De-
šenicích potom 24.  4. Sborům 
dobrovolných hasičů patří podě-
kování, jmenovitě potom organizá-
torům K. Řehořovi a S. Kindlmano-
vi. I tímto způsobem se dá přispět 
ke zkrášlení obcí.
• Humanitární sbírky proběh-
ly v rámci městyse ve dnech 20. 4. 
a  4.  5. Poděkování za  přístup, po-
moc i ochotu patří děvčatům z Klu-
bu žen.
• Boxerské klání mezi BC Plzeň 
a BC Ostrava skončilo deklasující 
porážkou Ostravy v  poměru 14:2. 
Václav Pytel ml. (VaVa) sice svůj 
zápas jako jediný prohrál, ale zku-
šenému soupeři ve  vyšší váhové 
kategorii nic nedaroval. V  květnu 
se v Dešenicích uskuteční další zá-
polení.
• Definitivní text pro zápis do kro-
niky za  rok 2009 připravila kroni-
kářka Eva Kratochvílová. Poprvé 
bude text k dispozici veřejnosti při 
setkání rodáků dne 8. května 2010.
• Konec okresní fotbalové soutěže 
je sice v  nedohlednu, přesto deše-
ničtí fotbalisté udělali po  prvních 
pěti prohraných zápasech krok 

k záchraně, když porazili fotbalisty 
ze Železné Rudy těsně 4:3. Téměř 
stovku diváků potěšil především 
M. Poupa, který dal všechny branky.
• Na lesní cestě Hraniční se začalo 
pracovat. Po vyřezání dřevin došlo 
k odstranění a vyvezení pařezů. Do-
časně zatím na tzv. Pískovnu. Poté 
musely být práce pro déšť přerušeny. 
Městys získal na tuto obnovu cesty 
dotaci ze SZIF.
• Starosta městyse provede besedy 
s občany v některých integrovaných 
obcích městyse. Konkrétně v Žízně-
ticích, Divišovicích a  Děpolticích. 
Besedy budou mít jediný cíl – podat 
místním občanům informace týkají-
cí se řešení splaškových vod.
• V Dešenicích se stále něco děje. 
Jeden víkend rybářské závody, další 
týden zábava se skupinou MASH 
a  hned na  to ligový box, Dešenic-
ké májování a  heligonky a  další 
víkend setkání rodáků i vystoupení 
ochotníků – tyto a  další připravo-
vané akce svědčí o bohatém životě 
v městysi. Tak to vnímají i občané 
z okolních obcí a měst.
• Právě v těchto dnech bude zahá-
jena stavba zasíťování pozemků pro 
rodinnou zástavbu v obci Milence. 
Bude dokončena do konce měsíce 
července. –tk–

Zasedání rady městyse a rady PK
20. 5. zasedání Rady Plzeňského kraje
24. 5., 1500 hod. 100. jednání RM, úřad městyse
03. 6., 1330 hod. zasedání majetkové komise Rady Plzeňského kraje, 

Plzeň
07. 6., 1500 hod. 101. jednání RM, úřad městyse
17. 6. zasedání Rady Plzeňského kraje
21. 6., 1500 hod. 102. jednání RM, úřad městyse
12. 7., 1500 hod. 103. jednání RM, úřad městyse

Veřejné jednání zastupitelstva městyse a PK
10. 6., 1000 hod. veřejné zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje, 

Plzeň
24. 6., 1800 hod. 34. veřejné jednání zastupitelstva městyse Dešenice, 

Divišovice



Za patnáct dní půjdeme poprvé 
letos k volbám. Tentokrát to bude 
do  dolní komory Parlamentu ČR. 
Je vhodné proto připomenout, jak 
dopadly ty předešlé v červnu 2006.

V  Dešenicích v  rámci tří okrs-
ků bylo zapsáno ve  voličských 
seznamech 549 občanů. Platné 
hlasy odevzdalo 315 voličů, což je 
57,75% hlasů. Tehdy zvítězila ODS 
s 30,47 % hlasů, druhá byla KSČM 
s  25,39% a  třetí ČSSD s  23,80 % 
hlasů. Do parlamentu by se pomy-
slně dostala ještě KDU–ČSL, neboť 
dosáhla 6,03% hlasů.

Zajímavější výsledky se zrodily 
v  jednotlivých okrscích. Ve  VO 1 
Dešenice zvítězila KSČM s 29,85 % 
hlasů, druhá byla ČSSD s 26,06 % 
hlasů a ODS s 23,22 % hlasů. Pomy-
slně by křesla získala i KDU–ČSL 
s  5,21 %, ale i  SZ s  5,68 % hlasů. 
Ve VO č. 2 Milence naopak zvítězila 
ODS s 56,25 % hlasů, před ČSSD 
s  14,58 % a  KSČM s  12,50 % hla-
sů. Pomyslně zde silnější pozice 

získala KDU–ČSL s  10,41 % hla-
sů. Ve  VO č. 3 Děpoltice zvítězila 
ODS s  35,71 % hlasů před ČSSD 
s 23,21 % hlasů a KSČM s 19,64 %. 
KDU–ČSL se jen těsně dostala nad 
hranici s 5,35 % hlasů. Jestliže v De-
šenicích byla volební účast nad 60 %, 
v ostatních dvou okrscích jen těsně 
nad 52 %.

I  na  Klatovsku zvítězila ODS 
s  33,96 % hlasů těsně před ČSSD 
s 33,01 % a KSČM s 13,66 % hlasů. 
KDU–ČSL získala 7,98 % hlasů. 
Ostatní strany by se na Klatovsku 
do parlamentu nedostaly.

V rámci PK tomu bylo podobně. 
Vyhrála ODS s 36,46 % hlasů před 
ČSSD s  31,69 % hlasů a  KSČM 
s 14,03 % hlasů. Do parlamentu by 
se ještě dostaly KDU–ČSL s 5,65 % 
a  SZ s  5,91 % hlasů. Ostatní opět 
neuspěly. Dešenice budou vůbec 
poprvé v těchto volbách zastupovat 
dva zástupci. Jan Rejfek za KSČM 
a  Iveta Kindlmanová (nezávislá) 
za KSČM. –tk–

Čekají nás první letošní volby Ze života školy
Dne 26. 4. 2010 jsme se zúčastnili okrskového kola žáků 4. a 5. ročníků 

ve vybíjené v Nýrsku. Bylo 6 mužstev: ZŠ Klatovy Plánická ul., ZŠ Klatovy 
Masarykova, ZŠ Janovice n./Úhl., ZŠ Nýrsko Komenského, ZŠ Nýrsko 
Školní a ZŠ DeCh. DeCh = spojení škol Dešenice a Chudenín. To proto, že 
každé mužstvo má mít 10 hráčů.

V této veliké konkurenci družstev, které trénují každý týden ve velkých 
halách, jsme vůbec nedopadli špatně. Umístili jsme se na 5. místě. Vzhle-
dem k tomu, že dešenické a chudenínské děti společně hrály poprvé a vůbec 
poprvé jsme se zúčastnili tak velkého turnaje. Jsme výborní!

Dešenická reprezentace ve žlutých tričkách: Lenka Ledvinová, Anna Šafa-
říková, Kateřina Pytlová, Jan Šlais, Jana Šafaříková, Michaela Klimentová

Dne 30. 4. 2010 uvedl divadelní kroužek v režii p. uč. Jany Šafaříkové 
představení „Jak líný Honza ke štěstí přišel“. Premiéra byla určena pro děti 
ZŠ a MŠ Dešenice. Přijeli se podívat i žáci ze školy v Chudeníně.

Představení bylo moc pěkné. Veliké poděkování patří vedoucí kroužku 
p. Janě Šafaříkové, nápovědě p. Marii Hájkové a především malým hercům, 
kteří jsou rok od roku lepší a lepší.
Obsazení: princezna Julie – Lenka Ledvinová, král Vendelín – Jan Šlais, 
vdova Bartáčková – Jana Šafaříková, Honza – Jan Širaj, sudička – Kateřina 
Pytlová, pohádkový dědeček – Anna Šafaříková, kmotr Jarabáček – Mi-
chaela Klimentová, dvorní dáma Veronika – Klára Širajová, dvorní dáma 
Madlenka – Lucie Šteinerová, Terezka – Lucie Ledvinová.

Určitě si nenechte ujít představení pro rodiče a veřejnost dne 
15. 5. 2010 od 14.00 hod., kde vystoupí i děti z Chmelné!

Jak líný Honza ke štěstí přišel – vynikající herecké výkony.

Poslední veřejné jednání Zastu-
pitelstva městyse Dešenice v závěru 
měsíce dubna mělo bohatý program. 
Mimo jiné projednávalo a schvalo-
valo návrh závěrečného účtu městy-
se za rok 2009.

Rozpočet městyse byl schválen 
11. 12. 2008 a v průběhu roku 2009 
byl upravován rozpočtovými opatře-
ními. Ze závěrečného účtu vyplývá, 
že zůstatek peněžních prostředků 
na běžném účtu činil ke konci minu-
lého roku 9,678 tis. Kč. Zůstatek pe-
něžních prostředků na běžném účtu 
peněžních fondů k témuž datu činil 
0,455 tis. Kč. Výsledek hospodaření 
městyse Dešenice za rok 2009 činil 
přebytek hospodaření ve výši 0,379 
tis. Kč.

Celkové příjmy městyse čini-
ly 23 663 105 korun, výdaje pak 
23 284 264 korun. Je třeba také do-
dat, že městys získal celou řadu do-
tací a příspěvků. Více než 286 tisíc 

získal na veřejně prospěšné práce, 
na volby do EP získal 28 890 korun, 
na opravu hřbitovní zdi v Děpolti-
cích potom 100 000 korun od  PK, 
dalších 100 000 korun získal na pro-
jektovou dokumentaci vodovodu. 
Peníze byly získány i na CzechPoint 
ve  výši 58 259 korun, lesy získaly 
za  poradenskou činnost 31 956 
korun. Na rekonstrukci sociálního 
zařízení v  ZŠ obdržely Dešenice 
dalších 200 tisíc korun, na zpraco-
vání územního plánu potom dal-
ších 359 380 korun. Další příspěvek 
ve  výši 310 795 korun byl získán 
na  hospodaření v  lesích a  77 244 
na výkon státní správy. Přičteme-li 
k tomu ve většině případů ještě naše 
spolufinancování na realizaci řady 
dalších záměrů, jeví se celkový vý-
sledek hospodaření jako východisko 
do posledního roku tohoto volební-
ho období příznivý.

S. KINDLMAN

Závěrečný účet schválen

Poděkování
Dne 19. března oslavoval OBI Market Klatovy své první narozeniny. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat Úřadu městyse Dešenice za umožnění 
využití ploch městských vývěsek, kde byli občané informováni o naroze-
ninách OBI Marketu Klatovy včetně bohatého programu, který na naše 
zákazníky čekal. Také velké poděkování za pravidelné hlášení v rozhlase 
městyse o programu narozenin OBI Marketu Klatovy.

Velký dík patří Václavu Pytlovi jun. za mistrovské ukázky bojového umě-
ní v Kick Boxu, které obdivovalo velké množství našich zákazníků.
V Klatovech 29. 4. 2010. Zdeněk Zdichynec,

zástupce ředitele OBI Market Klatovy



Naši jubilanté…

BLAHOPŘEJEME!!!

květen
Nováková Zdeňka 73
Řeháková Zuzana 50
Kostlivá Vlasta 81
Kratejlová Jarmila 81
Linhartová Hana 65

červen
Pytlová Marie 60
Pangerl Stanislav 55
Mrázková Terezie 70
Hořák Jiří 55
Hopová Hana 55
Hájková Marie 76
Koželuhová Anna 87
Petrák Milan 71
Chlup Slavomír 55

červenec
Kratochvíl Jiří 60
Straková Anna 77
Hejduková Václava 50
Hlaváčová Ludmila 89
Lencová Věra 60
Pangerl Jindřich 79
Pytel Jiří 60
Vlček Emanuel 60

Letos již podruhé byly Dešenice 
vybrány za jedno z míst, kde se usku-
teční koncert v  rámci Evropského 
festivalu duchovní hudby, a to v so-
botu 5. června v 19 hodin do kostela 
sv. Mikuláše. Vystoupí dva spřátele-
né sbory: Dětský pěvecký sbor Mari-
ella, při 15. ZŠ v Plzni, pod vedením 
Marie Novákové, z katedry hudební 
kultury Pedagogické fakulty ZČU 
v Plzni a s doprovodem klavíristky 
Hany Bezděkové, která pedagogicky 
působí na témže pracovišti.

Repertoár sboru je široký, zahr-
nuje skladby prakticky všech sloho-
vých období a různých žánrů. Sbor 
často spolupracuje se současnými 
skladateli, zejména západočeskými, 
jejichž skladby uvádí v premiérách 
a mnohé z nich byly sboru přímo vě-
novány. Dětský sbor Mariella kon-
certoval v řadě zemí Evropy, v roce 
2004 se mu dostalo cti reprezento-
vat Českou republiku v Radě Evropy 
ve Štrasburku při příležitosti vstupu 
naší země do Evropské unie.

Druhým účinkujícím bude 
Komorní sbor mládeže Ko.Mar, 
Plzeň. Vznikl z  20 členů dětského 
pěveckého sboru Mariella, kteří již 
odrostli dětským střevíčkům. Má 
za sebou úspěšně provedené premi-
éry skladeb komponovaných přímo 
pro tento sbor. Mladí zpěváci také 
rádi porovnávají své pěvecké síly 
na renomovaných festivalech a sou-
těžních přehlídkách. Sbormistryní 
je Hana Bezděková, klavírní spolu-
práce Adriana Christovová.

Srdečně vás všechny zveme!
L. SÝKOROVÁ

Dešenický zpravodaj pro občany městyse připravila redakční komise ve složení: Boučková Helena, Hálek Vlastimil, Kratochvílová Eva, Linhartová 
Hana, Rejfek Jan. 3. číslo 4. ročníku v roce 2010 vyšlo 13. května 2010. Ohlasy a příspěvky zasílejte i cestou e-mailové adresy: obecdesenice@nextra.
cz. Evidováno MK ČR E 17235. Příští vydání 14. července 2010.

Začínáme s realizací mokřadu
Realizace mokřadu se dostala do své pro-

střední fáze. Bylo ukončeno období diskusí 
a plánování. Začne konečná výstavba záměru 
vyplývající z  návrhů občanů, zpracovaných 
Ing. arch. O. Tausingerovou.

Samotným stavebním úpravám předcháze-
lo vypuštění koupaliště. Tím se také umožnilo částečné vysušení prostor, 
kde by měl samotný „MOKROUŠ“ vzniknout. V tomto počátku bude vy-
užita těžká technika, která připraví prostory pro vznik jezírek a také jakýsi 
val poblíž komunikace. Až poté využijeme občanů a brigádníků ke konkrét-
ním úpravám. Mokřad tak začne mít konkrétní podobu, která se snad bude 
líbit. J. VEREŠ

Dnes již tradiční 3. ročník má-
jového šipkového turnaje se konal 
v režii SDH v Milencích pod vede-
ním jejich velitele Karla Řehoře. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 26 
soutěžících.

Nejcennější trofeje si odnesli 
v  kategorii dospělých Jiří Kratejl 
z  Dešenic, Eliška Valešová z  Mi-
lenců a Miroslav Barák z Děpoltic. 
V kategorii dětí potom Michal Brož, 

Terezka Řehořová a Anička Slunčí-
ková, všichni z Milenců. Děti obdr-
žely občerstvení v podobě lahodné 
klobásy a  limonády zdarma. Jak 
sdělili organizátoři turnaje, Mile-
nečtí mají zájem tento turnaj opako-
vat častěji. „Možná založíme i ligu“, 
dodal velitel hasičů Karel Řehoř. 
Nejde totiž jen o samotné zápolení, 
ale i dobrou zábavu, která při turnaji 
panuje. –mb–

Za velmi příjemného jarního po-
časí se konal na Hořákově rybníce 
tradiční Dešenický splávek. A  tak 
se 17. duben zapíše opět do myslí 
především malých rybářů. Smys-
lem celého soutěžení bylo nachytat 
co nejvíce ryb, zapsat jejich míry 
a čekat na to, jak si povedou ostatní 
soutěžící. Třetí ročník organizovaný 
především pro děti a neregistrované 
měl nakonec patnáct soutěžících. 
Malí rybáři se předháněli nejen 
ve stylu chytání, ale i v tom, kdo měl 
jakou návnadu. Jak jsme se dozvě-
děli od organizátora soutěže, ještě 
večer před konáním soutěže ryby 
braly podstatně více.

Nakonec se nejlépe vedlo Janu 
Lobodášovi, který nachytal 2,13 m 
ryb. Jaromír Petřík skončil druhý 
s 2,05 m ryb a Jiří Lobodáš 1,02 m 
ryb. Hezké ceny, ale i výborná nála-
da zpestřily velmi příjemné a přede-
vším poučné soutěžní dopoledne.

J. HOŘÁK 

Termíny svozu odpadů
Úřad městyse stanovil v rámci jarních úklidů přistavení velkoobjemo-

vých kontejnerů za účelem likvidace odpadu při jarním úklidu v jednotli-
vých obcích městyse takto:

1. kontejner (21. května)
 800–1000 Datelov u kapličky 1200–1400 Divišovice u nové hasičárny
1000–1200 Městiště u kapličky 1400–1800 Děpoltice na návsi

2. kontejner (21. května)
 800–1000 Milence pod hrází 1400–1600 Žíznětice u hasičárny
1000–1400 Milence u pomníku

3. kontejner (22. května)
 800–1000 Dešenice křižovatka u p. Cihláře
1000–1600 Dešenice náves

4. kontejner (22. května)
 800–1000 u pana Kratejla 1000–1200 Dešenice husí plácek

Dešenice č.p. 186 a 187 1200–1600 Dešenice náves

Svoz nebezpečného odpadu
24. 5. od ranních hodin (kromě železa)

Koncert duchovní hudby

Dešenický splávek bodoval

Vydařené šipky

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

Volby
do Poslanecké 

sněmovny 
Parlamentu 

České republiky
28. května 2010 

1400–2200 hod.
Dešenice – úřad městyse, 
Milence – Kulturní dům, 

Děpoltice – fara

29. května 2010 
800–1400 hod.

Dešenice – úřad městyse, 
Milence – Kulturní dům, 

Děpoltice – fara


