
ročník 4 4/2010

Slovo starosty …
Vážení občané, tolik kýžené prázdniny jsou 

tady. Věřím, že řada z vás stráví alespoň část 
těchto dní na zasloužené dovolené.

Prázdninám a volnu předcházela intenzivní 
práce. Koncem tohoto měsíce budou dokončeny 
první tři stavby. Most pod hrází na řece Úhla-
vě, zasíťování pozemků pro rodinnou zástavbu 
a také rekonstrukce LC Hraniční. Pokračují prá-
ce na mokřadu. V letních měsících dojde k vybu-
dování herních prvků pro děti v MŠ Dešenice. 
Na  to vše byly získány dotace. Pochopitelně 

městys zde má svůj finanční podíl.
Tak trochu s rozpaky ale vnímám postoj některých zastupitelů v sou-

vislosti s výstavbou bytových jednotek. Jestliže byly schváleny dvě pro 
Děpoltice, naopak v Dešenicích se nepodařilo (alespoň zatím) odhlasovat 
výstavbu pěti jednotek, přestože ale jinak zastupitelé schválili úvěrování 
těchto staveb a za více než 300 tisíc korun byly vypracovány projektové 
dokumentace. Úřad přitom eviduje minimálně tři desítky žádostí o bydlení. 
Jak chtějí vysvětlit volení zástupci tento postoj veřejnosti, nevím. Jisté je, 
že část žadatelů nebude uspokojena. A nejen to, městys bude muset vrátit, 
za předpokladu, že se situace nezmění, 2,75 miliónu korun, které nebudou 
využity. Nelogický postoj některých jednotlivců vede k hlubokému zamyš-
lení především v předvečer komunálních voleb. Neobstojí totiž tvrzení, že 
by se městys neúměrně zadlužil. Opak je pravdou. Úvěr si bere právě proto, 
aby nebyl ohrožen chod úřadu, a to i tehdy, kdyby došlo k nějaké havarijní 
situaci, což si nikdo nepřeje. J. REJFEK

Výsledky voleb 
bez komentáře
První letošní volby máme za se-

bou. I  v  rámci Plzeňského kraje 
došlo ke  změnám. Budou nás re-
prezentovat staronové i zcela nové 
tváře. Za ČSSD V. Votava, J. Látka 
a M. Emmerová, za ODS J. Pospí-
šil, J. Papež a V. Vilímec, za TOP 09 
M.  Janek a  J.  Lobkowicz, KSČM 
K. Šidlo a I. Levá a VV J. Škára.

V  Dešenicích v  rámci tří okrs-
ků bylo zapsáno ve  voličských 
seznamech 560 (549) občanů. 
Platné hlasy odevzdalo 311 (315) 
voličů, což je 55,89 % (57,74 %) 
hlasů. Zvítězila KSČM s  30,22 % 
hlasů (ODS) před ČSSD 20,57 % 
(KSČM), TOP 09 14,46 % (ČSSD), 
VV 11,57 % (KDU–ČSL) a  ODS 
s 11,25 % hlasů.

Zajímavější výsledky se zrodily 
v  jednotlivých okrscích. Ve  VO 1 
Dešenice zvítězila KSČM s 33,96 % 
hlasů, druhá byla ČSSD s 23,11 % 
hlasů, třetí TOP 09 s 13,20 %, ODS 
s  10,84 % a  VV s  6,13 % hlasů. 
Ve VO č. 2 Děpoltice, naopak zvítě-
zily VV s 26,66 % hlasů před KSČM 
a ODS s 20 % a TOP 09 s 15,55 %, 
ČSSD 8,88 % hlasů. Ve  VO č. 3 
Milence zvítězila KSČM s 24,07 %, 
ČSSD a  VV s  20,37 % a  TOP 09 
s 18,51 %. Pomyslně by se dostala 

do sněmovny i ODS s 5,55 %. Jestli-
že v Dešenicích byla celková volební 
účast 55,89 % (57,74 %), v jednotli-
vých okrscích potom VO 1 – 59,28 
(-1,4 %), VO 2 – 52,33 (-0,42 %) 
a VO 3 – 47,79 (-4,55 %) hlasů.

V  celé oblasti Nýrska zvítě-
zila ODS s  22,11 % před ČSSD 
s  18,37 %, TOP 09 s  17,89 % 
a KSČM s 14,74 % hlasů.

Na  Klatovsku zvítězila ČSSD 
s 22,02 % hlasů (ODS) těsně před 
ODS s  20,44 % (ČSSD), TOP 09 
s  17,28 % (KDU–ČSL, KSČM 
s  12,98 % (KSČM) a  VV s  9,42 % 
hlasů.

V rámci Plzeňského kraje tomu 
bylo podobně. Vyhrála ČSSD 
s 22,01 % hlasů (ODS) před ODS 
s  21,14 % hlasů (ČSSD) a  TOP 
09 s 16,97 % hlasů (KSČM). Dále 
byly v pořadí KSČM s 12,51 % hla-
sů (KDU–ČSL), VV s 9,76 % (SZ) 
a Suverenita J. Bobošíkové s 5,27 % 
hlasů. Ostatní neuspěly. Dešenice 
byly vůbec poprvé zastupovány dvě-
ma zástupci. Jan Rejfek za KSČM 
získal na  Klatovsku 123 preferen-
čních hlasů a  Iveta Kindlmanová 
121 preferenčních hlasů. V závorce 
jsou uvedeny výsledky voleb z roku 
2006. –tk– 

Křesadla udělena
Na zámku v Nebílovech se 25. 5. konalo slavnostní vyhlášení dalšího 

ročníku oceňování dobrovolníků a dobrovolné práce v Plzeňském kraji 
„Křesadlo 2010“. Mezi oceněnými, kterým se dostalo tohoto uznání, byl 
i zástupce městyse Dešenice Miroslav Barák.

„Nesmírně si vážím práce lidí, kteří nezištně pomáhají druhým. Každá 
dobrovolnická činnost je velmi důležitá nejen pro ty, kterým je věnována, 
ale i pro ostatní, pro které je vzorem a zářným příkladem,“ sdělila hejt-
manka Plzeňského kraje Milada Emmerová, která nad akcí převzala osob-
ní záštitu. Cena Křesadlo je udělována aktivním dobrovolníkům za jejich 
dlouholetou práci ve prospěch ostatních. Oceňování organizuje Asociace 
nestátních a neziskových organizací ve spolupráci s Centrem neziskových 
organizací Plzeň a Regionálním dobrovolnickým centrem TOTEM. Příští 
ročník bude vyhlášen v Plasích. –tk–

Nové jednání
Rada městyse se na  svém po-

sledním jednání dne 12.  července 
zabývala podpisovými archy, kde 
občané vyjádřili nesouhlas s  roz-
hodnutím zastupitelů nevyužít při-
dělené dotace ve výši 2,75 miliónu 
korun na  výstavbu tzv. podporo-
vaných bytů od  MMR. Požadují 
nové svolání veřejného jednání ZM 
a žádají vysvětlení, proč nebyl tento 
záměr schválen, přestože ti samí 
zastupitelé schválili strategické zá-
měry a nechali za více než 300 000 
korun zpracovat projektovou doku-
mentaci. Zároveň občané žádají ty 
zastupitele, kteří bytovou výstavbu 
nepodpořili o  vysvětlení a  sdělení, 
jak chtějí v případě, že budou opě-
tovně zvoleni do tohoto orgánu tuto 
otázku řešit.

Dodejme, že na  posledním jed-

nání zastupitelstva městyse bylo 
přítomno devět zastupitelů. Pět 
hlasovalo za realizaci záměru, dva 
se hlasování zdrželi a dva byli proti. 
Zajímavé také je, že ještě necelé tři 
neděle před tím všichni zastupitelé 
schválili úvěrování staveb včetně 
dvou týkajících se bytových otázek. 
Ještě zajímavější je, že výstavba 
dvou bytových jednotek v Děpolti-
cích byla schválena, v  Dešenicích 
ale ne. Úvěrování má sloužit k tomu, 
aby se úřad městyse nedostal 
do problémů a měl peníze i na dal-
ší akce. Neobstojí tvrzení, že by se 
městys neúměrně zadlužil.

Rada proto na posledním jedná-
ní rozhodla o svolání mimořádného 
jednání. Termín i čas určí dodatečně 
po ověření přítomnosti alespoň dva-
nácti zastupitelů. –rm–



ÚŘAD
MĚSTYSE

MĚSTYS
DEŠENICE

Z jednání rad 
a zastupitelstva…

Zveme vás na kulturní,
sportovní a společenské akce…

• 100. jednání rady městyse dne 
24.  5. schválilo podíl jednotlivců 
včetně jejich finanční spoluúčasti 
na změnách zadání č. 1 územního 
plánu městyse. Každý uhradí nece-
lých 1 500 Kč.
•  Rada schválila komisi k převzetí 
vestavby v domě č. p. 13 v Divišo-
vicích. Na  základě vyhotoveného 
protokolu a  převzetí stavby bude 
nájemníkovi vyměřen nový nájem.
•  Starosta městyse J. Rejfek byl 
pověřen radou podepsáním smlou-
vy o poskytnutí grantu na  IV. pou-
ťové oslavy městysů Dešenice–Lam 
ve výši 2 931 EUR. Celý projekt byl 
schválen bez výhrad.
•  Rada městyse se zabývala situací 
okolo kopané v Dešenicích. Přesto-
že občané o zachování stojí, nejed-
notní jsou v názoru na financování 
tohoto sportu. Podobná situace 
panuje v samotném oddíle, čemuž 
odpovídaly i výsledky.
• V sobotu dne 5. června proběhla 
brigáda za  účelem sběru kamene 
určeného pro mokřad. Brigáda se 
vydařila a všem zúčastněným úřad 
městyse děkuje za aktivní přínos.
• Mimořádně svolané veřejné jed-
nání ZM dne 10. 6. rozhodlo o při-
jetí úvěru pro městys. Přestože tře-
tina zastupitelů chyběla, zbytek se 
jednoznačně přiklonil za  realizaci 

tohoto záměru.
•  Byl přijat střednědobý úvěr 
na předfinancování dotací investič-
ních projektů ve výši 10 mil. Kč – po-
hyblivá úroková sazba a dlouhodobý 
úvěr na úhradu vlastních zdrojů in-
vestičních projektů ve výši 5 mil. Kč – 
pevná úroková sazba na dobu splat-
nosti ve výši 3,97 % p. a.
• Mateřská škola příjme na zákla-
dě výběrového řízení dvě nové pra-
covnice. Staly se jimi Lucie Svítilová 
a Renata Vlčková. Vystřídají Marii 
Šteinerovou a  Jaroslavu Čadovou, 
které odešly na zasloužený odpoči-
nek.
•  Rada schválila na  jednání dne 
21.  6. půjčku z  fondu bydlení pro 
vlastníky bytů domu č. p. 119 v De-
šenicích ve  výši 140 000 korun 
na obnovu střechy starší 10 let.
•  Děpoltická fara dozná dalších 
změn. Budou zhotovena další okna, 
která budou na  objektu vyměně-
na. Náklady by neměly přesáhnout 
60 000 Kč.
•  Dalších 230 tisíc korun získal 
městys na  opravu místní komuni-
kace v Datelově na základě žádosti 
po  přívalových deštích v  loňském 
roce.
•  Poslední řádné veřejné jednání 
zastupitelstva městyse se konalo 
poprvé v  Divišovicích. Bylo velmi 
rušné, neboť omezený počet vole-
ných zástupců (9) tentokrát nepod-
pořil výstavbu 5ti bytových jednotek 
v Dešenicích.
•  Zastupitelé podpořili prodej 
pozemků manželům Hurtovým 
v Divišovicích a  Ing. Oliberiusové 
v Datelově. –tk–

Ze života městyse…
•  Celkem 357  obcí se v  letošním 
roce přihlásilo do  soutěže o  titul 
Vesnice roku 2010. Je to o 30 obcí 
více, než v loňském roce.
•  Svoz odpadů velkoobjemovými 
kontejnery provedl úřad městyse 
v  druhé polovině května. Celkem 
bylo vyvezeno 9,3 tuny odpadů 
v ceně 32 316 Kč. Bylo to o 5 816 Kč 
více než v loňském roce.
•  Desetičlenná hodnotící komise 
navštívila 24. 5. městys v rámci pro-
bíhající soutěže Vesnice roku 2010. 
Vyslechla si nejen úvodní slovo sta-
rosty Jana Refka a tajemnice úřadu 
Heleny Boučkové, ale i dalších zá-
stupců městyse J. Vereše, S. Kindl-
mana, Y. Suchanové a A. Halasové. 
Poté si prohlédla některé části měs-
tyse.
•  Soudní jednání mezi městysem 
a ing. Fialou bude mít poslední stá-
ní v srpnu. Není pravda, že městys 
spor prohrál a  ing. Fiala nastoupí 
zpět do původní funkce.
•  Pětičlenná výběrová komise po-
suzovala nabídky hned tří staveb, 
které budou v dalším pořadí realizo-
vány městysem. Jedná se o výstavbu 

pěti bytových jednotek v Dešenicích, 
dvou bytových jednotek v Děpolti-
cích a herních prvků pro děti v MŠ 
Dešenice. Poslední stavba musí být 
dokončena do konce prázdnin, zbý-
vající potom do konce roku 2010.
• Městys obdržel na základě žádos-
ti příspěvek z Dispozičního fondu 
na IV. pouťové oslavy dotaci ve výši 
2 931 EUR. Projekt byl Regionál-
ním řídícím výborem schválen bez 
výhrad.
•  Krajský úřad PK poskytl v rámci 
stabilizace a  obnovy venkova pro 
rok 2010 městysi další dotaci ve výši 
230 000 Kč. Peníze jsou určeny 
na opravu cest poničených přívalo-
vými dešti v Datelově.
•  Přibližně 30 brigádníků se podí-
lelo na výstavbě mokřadu v sobotu 
dne 26.  6. Podařilo se osadit vše-
chen nasbíraný kámen a tak „MOK-
ROUŠ“ získává základní podobu.
• Most přes řeku Úhlavu je téměř 
dokončen. Více než jeden měsíc 
trvala oprava a tak přibližně v polo-
vině prázdnin bude moci být most 
oficielně otevřen. Rekonstrukce stá-
la více než dva milióny korun. –tk–

17. 7. 22. ročník countribálu v Žizněticích, náves Žizněti-
ce

23.–25. 7. IV. pouťové oslavy Dešenice–Lam–Lohberg (viz 
příloha)

 1. 8. výstup na Ostrý při příležitosti otevření hranic
14. 8., 900 hod. 8. ročník nohejbalového turnaje v Děpolticích, SDH 

Děpoltice
28. 8. setkání rodáků v Děpolticích
 4. 9. setkání rodáků v Dešenicích

Zasedání rady městyse a rady PK
15. 7. zasedání Rady Plzeňského kraje
 2. 8., 1500 hod. 105. jednání RM Dešenice, úřad městyse
16. 8., 1500 hod. 106. jednání RM Dešenice, úřad městyse
11. 8. zasedání majetkové komise rady Plzeňského kraje
30. 8., 1500 hod. 107. jednání RM Dešenice, úřad městyse
13. 9., 1500 hod. 108. jednání RM Dešenice, úřad městyse

Veřejné jednání zastupitelstva městyse a PK
26. 8., 1800 hod. 37. veřejné jednání ZM Dešenice, KD Dešenice 

Vítání občánků
Na MÚ v Nýrsku v obřadní síni se v polovině června uskutečnilo vítání 

nových občánků. Zástupce města Nýrska a starosta městyse Dešenice Jan 
Rejfek předali rodičům nově narozených a uvedených dětí do života upo-
mínkové dárky.

Beková Magdaléna, Reitmayerová Tereza, Kindlman Šimon, Koleč-
ková Štěpánka, Malast Vít a Tomášková Julie – to jsou jména nových 
malých občánků, které vstupují do života v rámci městyse Dešenice.

Úřad městyse přeje nejen nejmenším, ale i jejich rodičům hodně zdraví, 
pohody i lásky, tolerance a trpělivosti. –úm–

16. ročník soutěže 
Vesnice roku

Celkem 29 obcí, městysů a měst soutěžilo v rámci Plzeňského kraje o ti-
tul Vesnice roku 2010 v 16. ročníku, organizovaném Spolkem pro obnovu 
venkova PK a za finanční podpory kraje.

Počátkem července se v Kolovči sešli nejen hosté, hodnotitelská komise, 
ale i starostové zastupující soutěžní obce. Cílem této soutěže bylo povzbu-
dit obyvatelé venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit 
rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programu obnovy a upozornit širo-
kou veřejnost na význam venkova.

Vítězem krajského kola se stal městys Koloveč, který získal zároveň 
zlatou stuhu. Ani Dešenice nezklamaly. Získaly zvláštní ocenění krajské 
hodnotitelské komise „Za vzornou prezentaci historie a současnosti obce“.

„Jsem na toto ocenění hrdý. Dostalo se tak uznání občanům městyse, kte-
ří se podílejí na organizování života v rámci městyse, dostalo se tak uznání 
spolkům a jejich organizátorům, bez kterých by život ustrnul,“ sdělil starosta 
městyse Jan Rejfek po udělení cen. Jak také uvedl, zcela jistě bude městys 
navrhovat do soutěže i příští rok. Ať tedy žije 17. ročník. –tk–



Tak to už teď plně platí! Ráda bych se ale vrátila ještě do závěru školní-
ho roku. Červen se totiž vyznačuje „finišováním“. Žáci vylepšují známky 
na vysvědčení a probíhá spousta akcí, soutěží, výletů a odměňování za dob-
ře vykonanou práci.

2. 6. 2010 jsme navštívili Divadlo v zahradě v Nýrsku, kde jsme měli 
možnost zhlédnout přehlídku činnosti ŠD a Domu dětí v Nýrsku.

4. 6. 2010 proběhla oslava MDD pro všechny děti z Dešenic a okolí. Den 
byl plný her a soutěží, u každé disciplíny asistovala nějaká pohádková by-
tost. Počasí nám zpočátku nepřálo, takže se MDD odehrával v KD Dešeni-
ce, ale nakonec jsme se mohli přesunout ven a opéct si buřtíky.

9. 6. 2010 jsme byli společně s MŠ na školním výletě. Navštívili jsme 
hrad Točník. Zde měly děti možnost vidět stará řemesla, samy si mohly 
něco vyrobit, hodně si zasoutěžily a zahrály, zajezdily si na ponících, zhléd-
ly divadélko. Sluníčko svítilo a všichni jsme si výlet opravdu užili.

HURÁ PRÁZDNINY!

Školní výlet ZŠ a MŠ Dešenice na hrad Točník.

18. 6. 2010 jsme jeli na cyklistický výlet do Nýrska, kde jsme se zúčast-
nili výuky na dopravním hřišti. Ti menší statečně zvládli jízdu zručnosti 
a ti větší zdolávali nástrahy křižovatek a dopravních značek. Vesměs byli 
všichni velmi pochváleni a zároveň poučeni jak se chovat na silnici.

25. 6. 2010 vyvrcholil školní rok III. školní akademií, kde vám děti MŠ 
a ZŠ předvedly co je baví, co umí a co se jim líbí. Předvedl se kroužek aerobi-
ku, břišní tance, sportovní, zazpívali jsme si, zatančili… Děti z MŠ vystou-
pily s písničkami, tanečky a scénkami. Nechybělo ani pasování na školáky. 
V září do naší školy přijdou 4 prvňáčci. Je třeba ještě zmínit práci divadel-
ního kroužku pod vedením p. uč. Jany Šafaříkové. Letos nastudovanou 
pohádku „Jak líný Honza ke štěstí přišel“ jsme měli možnost zhlédnout 
již v dubnu. V sále kulturního domu byla výstava výrobků a výtvarných děl. 
Nakonec byli žáci odměněni dorty, které dostali od ÚM Dešenice.

III. školní akademie – vystoupení dětí ZŠ.

Letos proběhlo ještě jedno pasování, a to na důchodkyně. Učitelky MŠ 
p. Jaroslava Čadová a Marie Šteinerová odcházejí do důchodu. Chtěla bych 
jim touto cestou ještě jednou poděkovat za jejich vynikající, pečlivou a spo-
lehlivou dlouholetou práci, kterou vykonávaly s láskou a obětavostí. Přeji 
jim za děti i ped. sbor hodně zdraví a elánu do zaslouženého (určitě ne) 
odpočinku.

III. školní akademie – poděkování p. uč. J. Čadové a p. uč. M. Šteinerové.

Zároveň chci poděkovat zaměstnancům úřadu městyse Dešenice 
za vstřícnost a podporu, všem rodičům a přátelům školy za pomoc a pod-
poru, zaměstnancům školy za trpělivost a nasazení, dětem za to že jsou 
takové, jaké jsou.

VŠEM HEZKÉ SLUNEČNÉ PRÁZDNINY A DOVOLENOU PLNOU ZÁŽITKŮ!

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

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.

Současné Dešenice – filmová projekce vydaná televizním 
studiem FILM PRO ve spolupráci s městysem je k dostání 
a zakoupení na úřadu městyse. Cena projekce činí 150 Kč.



Naši jubilanté…

BLAHOPŘEJEME!!!

Dešenický zpravodaj pro občany městyse připravila redakční komise ve složení: Boučková Helena, Hálek Vlastimil, Kratochvílová Eva, Linhartová 
Hana, Rejfek Jan. 4. číslo 4. ročníku v roce 2010 vyšlo 14. července 2010. Ohlasy a příspěvky zasílejte i cestou e-mailové adresy: obecdesenice@nextra.
cz. Evidováno MK ČR E 17235. Příští vydání 16. září 2010.

červenec
Václav Jiřík 71
Alois Klasna 70
Marian Búci 74
Karel Krejčíř 60
Karel Soušek 80

srpen
Josef Skala 72
Josef Nový 72
Dorota Soušková 80
Karel Stuiber 79
Jiřina Pangerlová 55
Jaroslav Presl 55
Karolina Lencová 82
Helena Záňová 60
Helena Kratochvílová 65
Marie Slunčíková 65
Jaroslav Urbánek 60
Irena Tomášková 91

září
Jarmila Alexandrová 55
Zdeňka Jiříková 70
František Straka 81
Josef Kratejl 85
Františka Robochová 84
Miroslav Sivák 55

Koncem března
se konal národní pohár Moravy 
ve Vysokém Mýtě. Právě zde se sešla 
špička kick boxerů z celé republiky. 
Václav Pytel ml. nastoupil ke čtyřem 
duelům. Ve všech jasně dominoval, 
a  tak si zaslouženě přivezl zlatou 
medaili.

17. dubna
se konalo Mistrovství ČR kick boxu 

Manželé Věra a  Karel Rábovi 
z Dešenic oslavili před několika týd-
ny společných 50 let. Poblahopřát jim 
přišel mimo jiné i  starosta městyse 
Jan Rejfek. Foto A. Halasová

Ani dešenický ochotnický soubor 
AMOK v  letošním roce nezahálel 
a  nastudoval již čtvrtou divadelní 
hru Pavla Němce „Doba Kamenná“, 
se kterou zahajoval divadelní sezo-
nu v Letním divadle v Nýrsku. Další 
představení odehráli ochotníci 19. 6. 
na Hůrce v Klatovech.

16.  5. proběhl v  KD Dešenice 
III. ročník minipřehlídky dětských 
ochotnických souborů. Představili se 
ochotníci z Vhmelné u Sušice s před-
stavením!Příběhy včelích medvídků“. 
A  děti z  divadelního kroužku v  De-
šenicích zahrály pohádku „Jak líný 
Honza ke štěstí přišel“.

Mokrouš získává svou podobu

Projekt „MOKROUŠ“ získává 
v Dešenicích svou konečnou podo-
bu. Poslední dvě brigády předčily 
očekávání. Přišla spousta občanů, 
kterým nebylo a není lhostejné, jak 
bude další část oddechové zóny 
vypadat. Za  tím vším stojí a  stála 
manažerka projektu Ing.  Helena 
Boučková.

Připomeňme, že městys získal 
na  realizaci tohoto projektu dota-

ci ve výši 200 000 korun z Nadace 
VIA a České spořitelny. Byl vybrán 
z mnoha jiných, což si občané uvě-
domili. A co všechno bylo již reali-
zováno?

„Mezi silnicí a vodní nádrží byly 
umístěny dvě vodní plochy mokřa-
dů. Ty byly kolem dokola osazeny 
šumavským kamenem. Bylo zajiš-
těno proudění vody v obou nádržích 
i  nezávislé vypouštění. Upraveny 
byly i  okolní prostory za  účelem 
slunění návštěvníků na zatravněné 
pláži. Obě vodní plochy budou pro-
pojeny tzv. japonským mostíkem. 
Vytvořeny byly i prostory pro parko-
vání vozidel poblíž hlavní komuni-
kace. Vybudovány byly i dva chod-
níky a  většina prostor byla oseta 
travním semenem,“ říká manažerka 
projektu Helena Boučková.

Další brigáda v sobotu dne 17. 7. 
bude řešit již konečné úpravy pro-
stor. S  příchodem podzimu dojde 
k osázení těchto prostor křovinami 
a dřevinami, které budou vybrány 
právě za tímto účelem. Napouštěcí 
potrubí pro samotný mokřad je ve-
deno z nádrže koupaliště z části s již 
narůstající hloubkou. Prostory bu-
dou upraveny dvěma cestami, kam 
budou umístěny lavičky pro sezení.

Bude tak naplněn cíl nejen oddy-
chového charakteru, ale i charakte-
ru naučného. Vyplatilo se důsledné 
plánování a  připomínkování celé-
ho záměru. Poděkování patří i těm, 
kteří pomáhali s těžkou technikou 
a  bez kterých by to asi nevzniklo. 
Panu Špačkovi z  Pocínovic, ale 
i  pracovníkům Lesních staveb, 
s. r. o. –tk–

VaVa obhájil 2. místo 
na Evropském poháru

v Zubří. VaVa zde s přehledem po-
stoupil do semifinále, kde se utkal 
s domácím borcem. Podle všech pří-
tomných jasně vyhrál, ale rozhodčí 
byli nepochopitelně jiného názoru. 
Vaškovo trenéři podali oficiální 
protest s tím, že mají zápas natočen 
na kameře. Ovšem ani to nic nezmě-
nilo, a tak VaVa boxoval o třetí místo, 
kde vyhrál.

7.–9. května
se utkali nejlepší junioři v  boxu 
o mistra ČR v Povrlech u Ústí nad 
Labem. VaVa ve  čtvrtfinále pora-
zil M. Hrubého z  Havířova, když 
ve třetím kole po sérii úderů našel 
přesně bradu soupeře a  zvítězil 
k. o. Bohužel při jednom z úderů si 
Vašek poranil ukazováček na  pra-
vé ruce, a to tak, že již nemohl za-
sáhnout do dalších bojů. Přivezl si 
alespoň cennou bronzovou medaili. 

„Vašek byl dobře připraven a  měl 
na to vyhrát celý turnaj,“ hodnotil 
trenér O. Stach.

Náladu si zpravil na Evropském 
poháru v boxu, který se konal v Tře-
boni počátkem června za  účasti 
borců z osmi zemí celé Evropy. Zde 
obsadil VaVa druhé  místo. Hlav-
ně vítězný semifinálový duel proti 
Arménci Mosesianovi byl jedním 
z nejtvrdších a nejhezčích na celém 
turnaji. –vp–

ASEKOL 
udělil certifikát

Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2009 udělil kolek-
tivní systém ASEKOL městysi Dešenice. Stalo se tak na základě přínosu 
zpětného odběru a recyklace televizorů a počítačových monitorů pro ži-
votní prostředí.

Díky zpětnému odběru jednoho kusu televize (resp. monitoru) napří-
klad dojde:
•  k úspoře elektrické energie ve výši 162,39 kWh (125,04 kWh u monito-
ru). Stejné množství energie spotřebuje například 60 W žárovka svítící 
nepřetržitě čtyři měsíce (tři měsíce u monitoru).
•  k úspoře 745 litrů pitné vody (757 litrů u monitorů), čímž nevznikne 
stejné množství znečištěných odpadních vod. Stejné množství vody je 
například spotřebováno při deseti sprchováních.
•  ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 
44 kg CO2 ekv. (32,3 kg u monitorů). Stejné množství CO2 vyprodukuje 
automobil, který ujede vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.

Firma ASDEKOL


