
•  Do uzávěrky 3. ročníku soutěže 
„Era Starosta  roku 2011“ bylo po-
dáno 222 přihlášek, z nichž je 154 
nových.  Z  celkového  počtu  navr-
žených je 50 žen. Výsledek soutěže 
bude znám ve druhé polovině listo-
padu tohoto roku. Navržen byl i Jan 
Rejfek.
•  Kronikářka Eva  Kratochvílová 
byla přihlášena do 2. ročníku soutě-
že „O nejlepší kroniku Plzeňského 
kraje“. Soutěžit bude  s kronikami 
let  2009–2010  v  elektronické  po-
době. Vyhlášení se koná počátkem 
prosince v Měšťanské besedě v Plzni.
• Milenecký SDH na čele s K. Ře-
hořem zorganizoval dne 17. září tur-
naj v pokru za účasti 14 účastníků. 
1. místo obsadil pan Vlk z Nýrska, 
2. příčku potom J. Šroubek z Městiš-
tě a třetí M. Miškovič ze Skelné Huti.
• 15. října uspořádal SDH Milence 
turnaj v karetní hře „prší“. Účastni-
lo se  jej 12 hráčů. První místo ob-
sadila Petra Řehořová, 2. místo ob-
sadil Martin Hošťálek a třetí příčku 
získal Dan Novák, čtvrtý byl potom 
Aleš Karásek.

•  KÚ PK přidělil  lesům Dešenice 
na základě žádosti ve věci poskytnu-
tí příspěvku na hospodaření v lesích 
částku přesahující 254 000 korun.
•  Přírodní rezervace Městišťská 
rokle má  schválen  svůj  plán péče 
o  Přírodní  rezervaci  Prameniště 
a Přírodní rezervaci Městišťské rok-
le na období let 2011–2021.
•  Parodie na téma Cikánská svat-
ba byla pořádána Klubem žen měs-
tyse Dešenice pod vedením Anny 
Halasové.  Bavili  se  nejen místní, 
ale i občané z Nýrska. Poděkování 
patří všem, kteří přispěli a oboha-
tili  rautový  stůl. Ten  se  tentokrát 
nesnědl…
•  Dešenice obdržely další  dotaci 
z peněz EU pro místní základní ško-
lu ve výši 403 200 Kč. Peníze budou 
využity na dovybavení školy ve pro-
spěch výuky českého jazyka a mate-
matiky. K  tomu budou zakoupeny 
knihy a nějaký ten nábytek.
•  Poslední zápas fotbalistů TJ Start 
Dešenice v Měčíně nedopadl podle 
představ našich fotbalistů. Prohráli, 
i když těsně, s béčkem Měčína 3:2.
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Slovo starosty …

vycházíme již od roku 2007

Městys Dešenice – nositel Zelené stuhy krajského kola soutěže Vesnice roku 2011

Vážení spoluobčané, čas běží, a před námi jsou 
pomalu vánoční a novoroční svátky. Potěšitelné je, 
že zahájené stavby, ať už malého rozsahu (kostel 
sv. Mikuláše, kaplička v Divišovicích) dotované 
z peněz KÚ PK byly zdárně dokončeny. Doopravi-
ly se některé cesty a některé se ještě doopraví. Za-
tím běží bez větších problémů rekonstrukce tvrze. 
Díky ocenění v soutěži Vesnice roku může městys 
získat další peníze, které dostávají vítězové kraj-
ských kol oceněných Zelenou stuhou. Ty budou 
využity na parkové úpravy v okolí rekonstruované 

tvrze. I zde chceme v jarních měsících oslovit občany, aby nám s některými 
úpravami pomohli. Chceme tak prokázat, že nám ocenění opravdu patří.

Přesto neběželo vše hladce, jak se zdá. Nekorektnost, neznalost věci 
a hlavně mnohdy neochota seznámit se s problematikou a pochopit, proč je 
tak řešena, vedla k mnohým hádkám, zbytečným diskusím a především prů-
tahům, které ale dané věci neprospějí. Bylo tomu tak i při zakládání Lesů De-
šenice, s. r. o. Nemusím s daným řešením souhlasit, ale měl bych respektovat 
většinové rozhodnutí, měl bych ctít zákon i jednací řád zastupitelstva. Díky 
neznalosti se v mnohých směrech nedařilo zvládat i řízení veřejných jednání. 
Sám za sebe mohu sdělit, že pro příští jednání se pokusíme situaci napravit. 
V nastalém chaosu se totiž problémy řešit nemohou. Do budoucna proto bude 
volena i krajní varianta, kterou zákon umožňuje, a umožňuje to i jednací řád, 
bez ohledu na to, co si myslí někteří jedinci, kteří dokonce význam jednacího 
řádu snižují. Měli by vědět, že jednací řád je navrhován, schvalován a využí-
ván v každé dobré společnosti. A je pro zastupitele zákonem. V opačném pří-
padě nemusíme mít starostu, radu, zastupitelstvo, výbory, komise, zkrátka 
nic. Ani jednací řády. Stačí se sejít v hospodě u piva. J. Rejfek

Ze života městyse…

Získali jsme další ocenění, které hřeje
V prostorách Senátu získal měs-

tys  Dešenice  další  ocenění,  když 
obdržel od ministra životního pro-
středí  Tomáše  Chalupy  poukaz 
k možnosti  čerpání  dotace  z  Pro-
gramu  pro  vítěze  ocenění  Zelená 
stuha a z Programu péče o krajinu 
v roce 2012. Zároveň získal městys 
Čestné uznání v celostátní soutěži 
Zelená stuha České republiky 2011 
za příkladné úsilí věnované revitali-
zaci veřejného prostranství a zeleně 
a za péči o drobné památky v krajině.

Převzetí  ocenění  se  zúčastnili 
starosta městyse  Jan Rejfek a ma-
nažerka projektu Mokrouš, Helena 
Boučková.  Slavnostního  předání 
ocenění  se  zúčastnili  významné 
osobnosti politického života. Na vy-
hlášení se podílela Společnost pro 

zahradní a krajinářskou tvorbu.
A k čemu budou peníze využity? 

Připravuje se projektová dokumen-
tace  parkových  úprav  před  tvrzí 
u hlavního vchodu a úprav prostor 
z bočního vjezdu. Dojde k poražení 
dvou stromů, které  jsou v havarij-
ním stavu. Vysadí se zároveň nové, 
vzniknou dvě skalky a další úpravy 
celého okolí  tak, aby se zde nejen 
občané,  ale  i  náhodní návštěvníci 
cítili dobře.

Získali  jsme  tak  další  ocenění, 
které  opravdu  hřeje.  To  proto,  že 
za oceněním stojí nejen celý mana-
žerský tým, ale především občané, 
kteří  se  na  zhotovení  podíleli  for-
mou brigádnické činnosti. I když se 
to dnes nenosí, je to zcela jistě počin, 
který si toto ocenění zaslouží. –úm–



ÚŘAD
MĚSTYSE

MĚSTYS
DEŠENICE

Z jednání rad 
a zastupitelstva…

Zveme vás na kulturní,
sportovní a společenské akce…

Dešenice v proměnách času první i druhá část publikace, 
vydané Martinem Křížem ve spolupráci s kolektivem, je k do-
stání a zakoupení na úřadu městyse.
Současné Dešenice – filmová projekce vydaná televizním 
studiem FILM PRO ve spolupráci s městysem je k objednání 
na úřadu městyse.

12. 11., 1400  setkání se seniory, KD Dešenice, úřad městyse
12. 11., 1700  valná hromada TJ Start Dešenice, SDH Dešenice
15. 11., 1800  3. schůzka seniorů v rámci Virtuální univerzity třetího 

věku – ZŠ, úřad městyse
15. 11., 900  krajská konference k odpadům, Magistrát města Plzně
19. 11., 2000  Ukradeny vjecy, zábava, KD Dešenice
27. 11., 1700  rozsvěcení vánočního stromku a zpívaná dětí ZŠ, náves 

městyse
29. 11., 1800  4. schůzka seniorů v rámci Virtuální univerzity třetího 

věku – ZŠ, úřad městyse
3. 12.  šipkový turnaj dětí (1300) a dospělých (1500) – KD Mi-

lence, SDH Milence
3. 12., 1700  adventní koncert v kostele sv. Izidora Děpoltice, Classic 

brassquintet se sólisty ZUŠ Nýrsko
4. 12., 1600  Čertovský rej, sklepy Dešenice, AMOK
5. 12., 1800  setkání s krajským zastupitelem JUDr. F. Podlipským, 

bývalá knihovna
10. 12., 1700  adventní koncert – kostel sv. Mikuláše, úřad městyse
13. 12., 1800  Klub žen, bývalá knihovna
17. 12., 2000  Sifon, zábava, KD Dešenice
18. 12., 1800  živý Betlém, před tvrzí Dešenice, AMOK
25. 12., 2000  vánoční ples, KD Dešenice
27. 12., 1800  Klub žen, bývalá knihovna
6. 1. 2012, 1900  výroční schůze SDH Děpoltice, fara Děpoltice
7. 1., 1830  výroční schůze SDH Milence, restaurace Milence

Zasedání RM a rady PK
14. 11., 1730  26. jednání Rady městyse Dešenice, úřad městyse
24. 11.  jednání Rady zastupitelstva Plzeňského kraje, KÚ PK
25. 11., 1800  valná hromada Honební společnosti Dešenice, KD
28. 11., 1730  27. jednání Rady městyse Dešenice, úřad městyse
8. 12.  jednání Rady zastupitelstva Plzeňského kraje, KÚ PK
12. 12., 1500  28. jednání Rady městyse Dešenice, úřad městyse

Veřejné jednání zastupitelstva městyse a PK
16. 11., 1400  jednání majetkové komise Rady PK, Plzeň
16. 11., 1800  mimořádné (9.) jednání Zastupitelstva městyse Deše-

nice, fara Děpoltice
30. 11., 1400  jednání majetkové komise Rady PK, Plzeň
14. 12., 1800  10. veřejné jednání Zastupitelstva městyse Dešenice, 

KD Dešenice
15. 12., 1000  veřejné jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje, KÚ PK

Dešenický spolek pro radost pořádá

IV. módní přehlídku
Aleny Vobroučkové

Koná se v sále Kulturního domu Dešenice 26. listopadu od 14.00 hod.

Móda pro každého – zajištěn doprovodný program – stánky 
s vánočním zbožím. Nakoupíte, pobavíte se, zatančíte si!

Tentokrát oceníte hodnotnou tombolu!!!
Po ukončení hlavního programu volná zábava. Občerstvení zajištěno.  
Zábavným odpolednem i podvečerem vás bude provázet Radovan Žako.

Vstup dobrovolný!
•  Rada se pravidelně  na  svých 
jednáních zabývá stavem postupu 
prací na rekonstrukci tvrze v Deše-
nicích. Práce probíhají zatím v sou-
ladu s plánem bez dalšího navyšová-
ní finančních prostředků.
• Úřad městyse vymění  zámky 
od  všech  závor.  Výměna  zámků 
za bezpečnostní  zamezí některým 
problémům,  které  se  doposud  vy-
skytovaly. Například i v  tom, že si 
zapůjčené klíče měli možnost  jed-
notlivci nechat přidělat.
•  Rada na svém jednání  také roz-
hodla o regulaci sběru kamene. Ten 
je sbírán i v lokalitách, které k tomu 
nejsou určeny. Úřad městyse proto 
bude ve spolupráci s  lesním správ-
cem sběr regulovat a určovat také, 
kde se bude provádět.
•  Inventarizační komise byly 
schváleny na posledním veřejném 
jednání zastupitelstva městyse. In-
ventury musí být hotovy do  ledna 
včetně zpracovaných protokolů.
•  Komise ve  složení R.  Zach, 
H.  Boučková,  R.  Němec,  M.  Ba-
rák, S. Kindlman a paní Köhnigo-
vá bude připravovat  výpočet  ceny 
za svoz komunálního odpadu. Cena 
za svoz,  stejně  tak zásady odvozu, 
budou projednávány a schvalovány 
14. prosince.
•  Komise ve složení JUDr. Netrval, 
Ing. Benda,  Ing. Šlajs,  JUDr. Pod-
lipský a S. Kindlman vybírala  jed-
natele  společnosti  Lesy Dešenice. 
Na  základě  posouzení  byl  jedno-
značně vybrán Ing. Karel Maršík.
• Valná hromada Honební  spo-
lečnosti  Dešenice  se  bude  konat 
25. listopadu od 18 hodin. Smyslem 
svolání je potvrdit nebo zvolit nový 
výbor včetně starosty a aktivizovat 

jej  k  přípravě  nových  podklado-
vých dokumentů, jako jsou stanovy 
a smlouva o nájmu.
• Ještě v  letošním roce má  dojít 
k vyčištění části koryta Dešenického 
potoka. Práce měly být zahájeny již 
v září. Pro špatné vzorky vody se ale 
upravuje projektová dokumentace 
a  po  dokončení  dojde  k  samotné 
realizaci.
•  Oprava věže kostela  sv.  Miku-
láše  v  Dešenicích  a  také  oprava 
kapličky  v  Divišovicích  proběhly 
v  souladu  s  plánem  a  obě  stavby 
byly také vyúčtovány. Oprava věže 
stála 645 424 Kč, přičemž městys 
obdržel  na  stavbu  dotaci  ve  výši 
120 000 Kč.  Oprava  kapličky  stá-
la 63 949 Kč. Městys získal dotaci 
ve výši 20 000 Kč a dosáhl na stavbě 
5% slevy.
•  Za  účelem výměny zkušeností 
a poznání chodu s. r. o. diskutovali 
v zájmu řádných hospodářů zástup-
ci městyse s  Ing. Koldinským,  jed-
natelem Lesů města Klatov, s. r. o. 
Ty jsou co do velikosti srovnatelné 
s Lesy městyse Dešenice.
•  Smlouva o  spolupráci mezi 
Českou  zemědělskou  univerzi-
tou Praha a městysem byla radou 
schválena v polovině měsíce října. 
Předmětem  je  rozvoj  vzdělávání 
seniorů.
• Návrh záměrů zpřesněných 
a zařazených do Strategie  rozvoje 
městyse v rámci Programu obnovy 
venkova bude definitivně schválen 
na prosincovém jednání zastupitel-
stva.
• Návrhy do  rozpočtu pro  příští 
rok mohly být podávány do konce 
měsíce  října. Celkové náměty pře-
sahují několik miliónů korun. De-
finitivní  rozhodnutí bude učiněno 
v prosinci při veřejném jednání.
• Mimořádné jednání zastupitel-
stva  svolala  rada městyse  na  den 
16.  11.  Projednávány  budou  pod-
klady pro založení  s.  r. o. a  schvá-
lení zástupce městyse v Honebním 
společenstvu Dešenice.  –úm–

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



Příchod podzimu
A je to opět tady. Podzim už nás 

přivítal  svými  pestrými  barvami. 
S podzimem také přichází mnoho 
změn. Například změny v přírodě: 
zbarvuje  se  listí  stromů a pomalu 
opadá,  také  bývá  velký  vítr,  toho 
jsem  také  ihned  využil  a  byl  jsem 
na  louce  pouštět  draka.  A  jak  už 
jsem  se  zmínil  v minulém  článku, 
s podzimem přichází i hodně práce 
s  přípravou  na  zimu.  Vím,  že  ně-
kteří z vás by už tu práci raději měli 
za  sebou.  Někdo  musí  obdělávat 
pole, někdo zase seká dříví, aby měl 
v  zimě  teplo  nebo  se  staráte  o  za-
hrádku, abyste své květiny ochráni-
li před zimou… Inu, práce je hodně, 
avšak  nezoufejte,  protože  nejste 
jediní, kdo má plnou hlavu starostí 
s přípravou na zimu.

I když to někdy jen pouhým okem 
nezahlédneme, spousta zvířátek se 
také snaží zajistit si zásoby na zimu: 
například veverka si potřebuje na-
hromadit  zásoby ořechů,  jinak by 
v zimě hladověla, nebo mravenci, ti 
nemají den, kdy by nesklízeli úrodu 
do svého mraveniště. Tak vidíte, že 
i živočichové mají plné ruce práce 

s přípravou na zimu. A když je řeč 
o práci, vždy, když jdu na procház-
ku, pozoruji jak pokračuje přestav-
ba tvrze a musím říci, že se to velmi 
pěkně rýsuje. A abych nezapomněl 
na náš Mokrouš, ten už se nám spo-
lu s koupalištěm zahalil do podzim-
ních mlh.

Podzim nám poskytl pohádkový 
pohled na pestrobarevnost přírody. 
Radujte a smějte se

přeje ZDENDA ULDRYCH

Virtuální Univerzita třetího 
věku byla úspěšně zahájena

Dvacet nových studentů seniorů 
zahájilo studium Virtuální univerzi-
ty třetího věku. 1. lekci absolvovali 
všichni pod vedením Ing. Kláry Ne-
hodové, manažerky projektu z Čes-
ké zemědělské univerzity v Praze.

Na veřejném portálu www.e-se-
nior.cz  jsou volně přístupné  infor-
mace o této formě studia. V našich 
podmínkách byl jako první osloven 
k účasti Klub žen. Měl k tomu nej-
blíže. Dne 1. 11. absolvovali všichni 
účastníci  další  lekci  a  k  studiu  se 
dostavili  další  zájemci.  Tentokrát 
absolvovali všichni v závěru společ-
ný test, kdy celá lekce byla vedena 
Ing. Helenou Boučkovou.

A  kdo  konkrétně  univerzitu  za-
čal  a  navštěvuje?  Václav Čermák, 
Milada Čermáková, Václav Úlovec, 
Zdena Baraňáková, Anna Halasová, 
Hana Menke, Jaroslava Holá, Věra 
Jandovská, Zdeňka Klasnová, Růže-
na Kohoutová, Jiří Kratochvíl, Eva 
Kratochvílová, Eva Šetlíková, Marie 
Šlehoferová, Marie Pytlová, Květo-
slava Rosecká, Jaroslava Vávrová, 
Miroslava Vlčková, Alena Zahrád-
ková, Zdena Zemanová.

Třída  i účastníci mají svá hesla 
a přístupové kódy, jejichž prostřed-
nictvím se mohou ke studiu připojit 
například na počítač v domácnosti.

A. HALASOVÁ

Ve školce jsme začali pěkně zčerstva
Ještě  přes  prázdniny,  když  si 

děti užívaly zasloužených prázdnin, 
jsme pro  ně  vylepšovali  prostředí 
školky, do kterého se 1. září vrace-
ly. Nad  rámec běžných oprav, kte-
ré  jsou  nepostradatelné  pro  chod 
školky, jsme nechali zrekonstruovat 
židličky a stolky, které nejenže jsou 
teď vesele barevné, ale především 
bezpečnější a výškově stavitelné.

Prostory  šatny  jsme  vlastními 
silami ozvláštnili malbami pohád-
kových postaviček, které děti vítají 
při příchodu každý den.

Kapacita  školky  je  letos  plná, 
od září nám přibylo  sedm nových 
dětí, některé už v naší školce mají 
starší  sourozence,  a  tak  jejich  ná-
stup byl plynulý a bezproblémový. 
Ale i další děti, které školku začaly 
navštěvovat od letošního září, se ve-
lice pěkně „zabydlely“ a ukázaly, že 
jsou na školku zralé. Velmi rychle si 
dokázaly najít místo v kolektivu dětí.

A že se ve školce nenudíme?! Tak 
to opravdu ne. Každý den objevuje-
me s dětmi nové zajímavé věci, které 
se kolem nás dějí. Pozorujeme pří-
rodu, která se nám teď na podzim 
každým dnem mění a fascinuje nás 

svou barevnou paletou. Při vycház-
kách  těžíme  z  toho,  že  les máme 
„za humny“  a  přírodu  „na dosah.“ 
Také  „Mokrouš“  je  častým  cílem 
našich vycházek. V případě přízni-
vého počasí využíváme dětské hři-
ště nebo hřiště u školky. Jedenkrát 
měsíčně  jezdíme  do  klatovského 
divadla. Děti i my si tyto výlety plně 
užíváme. Musím zde děti velice po-
chválit za jejich chování při cestách 
i při představeních.

Další  vylepšení,  s  kterým  jsme 
letos přišli, je „saunování“. Slibuje-
me si od toho zlepšení odolnosti dětí 
vůči respiračním onemocněním. Le-
tošní rok jsme se rozhodli věnovat 
větší pozornost sportování dětí. To 
přímo koresponduje se zdravým ži-
votním stylem, který je celosvětově 
velkým trendem.

V nejbližších dnech se připravu-
jeme na vystoupení na setkání seni-
orů. Připravili  jsme si pro ně také 
maličké dárečky, které je jistě potěší.

Přejeme  všem,  aby  nastávající 
adventní čas byl časem klidu a po-
hody a abychom si všichni nerušeně 
prožili nejkrásnější svátky v roce.

RENATA VLČKOVÁ

Do Dešenic se vrátila kopaná
Po roční pauze se opět fanoušci 

dešenického fotbalu dočkali. Začá-
tek nebyl lehký, ale postupem času 
se podařilo vyřešit administrativní 
potíže. Velkou radost ze znovu ob-
novení mají fanoušci našeho klubu. 
Ta se odráží v bohaté návštěvnosti 
domácích zápasů. Klub je, na rozdíl 
od minulých let, veden jen výhradně 
místními občany. I mezi hráči je vel-
ká část dešenických fotbalistů. Věří-
me, že vydrží dobré výsledky z pod-
zimní části soutěže. Je jasné, že bez 

podpory městyse Dešenice, bychom 
nemohli pokračovat v našem úsilí. 
Proto věříme, že nám vyjde vstříc 
a začlení do rozpočtu roku 2012 fi-
nanční částku, která zabezpečí chod 
klubu TJ START Dešenice. Dodej-
me,  že  dešeničtí  fotbalisté  získali 
v 11 kolech 13  ligových bodů v IV. 
třídě skupiny A a zejména poslední 
výsledky jsou příslibem jarních klá-
ní, která diváckou atmosféru zcela 
jistě přitáhnou.  K. PYTEL,

sekretář TJ Start Dešenice

Zahajovací kolo hry PLAMEN
Počátkem  října  tohoto  roku  se 

mladí  hasiči  z  Dešenic  zúčastnili 
zahajovacího  kola  hry  PLAMEN 
v rámci klatovského okresu.

Ti se připravují na svých pravidel-
ných setkáních každý pátek v hasič-
ské klubovně. Učí se a zdokonalují 
a  i v zimních měsících čeká mladé 
hasiče řada soutěží. Pravdou je, že 
zahajovací kolo pro obě naše druž-
stva v Červeném Poříčí nedopadlo 

nejlépe. Útěchou ale je účast v sou-
těži, kde bylo více než 35 družstev.

Naši nejmenší hasiči mají mož-
nost vše napravit v jarních měsících, 
kdy bude organizováno II. kolo této 
významné soutěže. Držme jim proto 
i v tomto přípravném období palce 
s cílem dosáhnout alespoň dílčích 
úspěchů.

IVETA KINDLMANOVÁ,
členka zastupitelstva městyse



Naši jubilanté…
od 11. listopadu 2011 
do 13. ledna 2012
Josef Manfred Stuiber  72
Marian Jirka  50
Helena Fialová  65
Barbora Preslová  91
František Koller  79
Hilda Koubová  84
František Krákora  65
Alena Cihlářová  50
Ema Preslová  78
Alžběta Machová  75
Marie Klingerová  84
Anežka Mašková  84

Milada Čermáková  60
Vlasta Presslová  77
Jana Pytlová  65
Zdeněk Čečil  55
Svatopluk Kostlivý  85
Alois Mrázek  73
Věra Rábová  71
Václav Löffelman  60
Bedřiška Kotalová  74
Zdeňka Urbanová  76
Karel Rába  74
Věra Jandovská  75
Hermína Cihlářová  79
Marie Macháčová  65

BLAHOPŘEJEME!!!

Dešenický zpravodaj pro občany městyse připravila redakční komise ve složení: Helena Boučková, Vlastimil Hálek, Jan Kučera, František Valeš, 
Jan Rejfek. 6. číslo 5. ročníku v roce 2011 vyšlo 10. listopadu. Ohlasy a příspěvky zasílejte i cestou e-mailové adresy: obecdesenice@nextra.cz nebo 
oudesenice@nextra.cz. Evidováno MK ČR E 17235. Příští vydání 13. ledna 2012.

Ohlédnutí za hasičskou sezónou
Bohatou  činnost 

mají  za  sebou  ženy 
i  muži  SDH  Dešenice. 
Kromě  pravidelného 
ošetřování  techniky, 
udržování  klubovny, 
účasti na většině spole-
čenských  a  kulturních 
akcí se ženy i muži zúčastnili všech 
soutěží v rámci okresu.

Muži postoupili v rámci vyřazo-
vacího kola do okresního klání, kde 
získali jedenáctou příčku z 20 soutě-
žících družstev. Ženám se nepoved-
lo  postoupit  dál,  a  tak na  okresní 
soutěž nedosáhly.

V  jarních měsících se v Nýrsku 
konala  atraktivní  soutěž  historic-
kých PS 8. Muži zde získali pěkné 
první místo. Ženské družstvo zde 
nesoutěžilo  žádné  a  tak  naše  děv-
čata soutěžila v rámci mužské kate-
gorie. Z 13 družstev obsadila velmi 

hezké  6.  místo.  Další 
soutěž  PS  8  se  konala 
ve Slavošovicích.  I  zde 
musely  být  ženy  zařa-
zeny do mužské soutěže. 
Ze 17 družstev skončili 
muži  druzí  a  ženy  čtr-
nácté. Soutěží se konalo 

podstatně  více,  ale  ne  všechny  je 
možné vyjmenovat.

Přestože  se  v  současné  době 
nesoutěží,  práce mají  hasiči  stále 
dost.  Je  třeba zazimovat  techniku, 
připravit se na výroční jednání, vě-
novat se mladým hasičům a hlavně 
se připravit na novou sezónu. Zde 
mají všechna družstva svá předse-
vzetí, která by měla uspokojit nejen 
je samé, ale především dešenickou 
veřejnost. Touto cestou hasiči děkují 
místní veřejnosti za podporu.

IVETA KINDLMANOVÁ,
členka ZM

V minulém měsíci pracovníci společnosti BG Karolína Děpoltice obnovili 
boží muka před obcí Divišovice. Původní kamenný sloup ležel ve značně po-
škozeném stavu v křoví na mezi po levé straně silnice směrem na Divišovice. 
Sloup byl rozlomený na dvě části a poškozený od sekání příkopů. Na opravený 
sloup byl připevněn zrenovovaný náhradní křížek, neboť původní již někdo 
odcizil. Text a foto JAN KUČERA

Dojde k eliminaci škod?

Rada  městyse  Dešenice  se 
ve spolupráci s MS a lesním správ-
cem zabývala vystavěním šesti kusů 
nových krmných zařízení pro vyso-
kou zvěř v pronajaté honitbě mysli-
veckému sdružení Diana Dešenice. 
Někteří členové sdružení si uvědo-

mili nutnost vystavět nová krmná 
zařízení pro vysokou zvěř v lesních 
lokalitách  určených  lesním  správ-
cem  Ing.  Karlem  Maršíkem  tak, 
abychom maximálně zamezili ško-
dám na  lesních  porostech.  V  sou-
časné době je jedno zařízení téměř 
vybudované, na kterém se podílel 
sám  lesní  správce. Další  dvě  jsou 
rozpracovaná a budou hotová dříve, 
než přijde sněhová nadílka, nejdéle 
však do konce tohoto měsíce. Dou-
fám za svou osobu, že zbývající tři 
krmná zařízení budou vybudovaná 
co nejdříve tak, abychom splnili zá-
měr Rady městyse Dešenice.

ZDENĚK ZDICHYNEC,
člen MS Diana Dešenice

Naše poznámka
Vážení spoluobčané!
Jsem v  zastupitelstvu první rok, 

proto bych se ráda podělila o  své 
názory. Na  posledním veřejném 
zasedání byla atmosféra velice zne-
pokojivá. Dnes lituji toho, že jsem 
nebyla odvážná a nezastala se pana 
starosty. Všichni si musíme uvědomit, 
že za  náš městys nerozhoduje jen 
o sám, ale že je nás patnáct. Uvedu 
konkrétní příklady. Založení s. r. o. 
Náš právník vysvětlil nám i občanům 
okolnosti ke sporu městys vs. Fiala. 
Měli jsme tři možnosti, jak tuto si-
tuaci řešit. Většina zastupitelů byla 
pro založení s. r. o. Já jsem byla PRO 
z důvodu, že nehodlám podpořit člo-
věka, ke kterému nemám důvěru.

Pan Boublík. Do dnešní doby ne-
chápu, o co mu vlastně šlo. Při první 
návštěvě na veřejném zasedání (Žíz-
nětice) pan Boublík žádal o vzdání 
se privatizačního záměru. Ale tehdy 
nedodal, že byl ochoten to odkoupit, 
neboli uhradit cenu dokonce vyšší, 
než mu je dnes předkládána. Jen 
se dohadoval, obviňoval atd. Když 
po dlouhé domluvě a narovnání jis-
tých pravidel se vše dotáhlo do konce, 
tak to pan Boublík vzdal. Není to 
na  místě vůči některým zastupite-
lům, kteří se snažili o zdárný konec. 
Já osobně jsem byla pro dokončení 
privatizačního záměru a až poté jed-
nat dál, třeba i v jeho prospěch.

Také byla dána připomínka, 
aby se zveřejňovalo jmenovitě, kdo 

a  za  co hlasoval. Chci upozornit, 
že každý občan má možnost přijít 
na  veřejné jednání, kde vše uslyší 
a hlavně uvidí. Proto nevidím důvod 
to měnit.

Uvědomme si, co všechno staros-
ta pro městys udělal. Honí se do-
slova za každou dotací. A je na nás, 
zda podpoříme společně schválené 
záměry, na které peníze shání, i když 
nejsou mnohdy v  oné požadované 
výši. On sám nerozhodne nic. Proto 
žádám zastupitele: věci, které mají 
smysl a dobro pro náš městys, pod-
pořme. Nebavme se o tom, co kdo řekl 
v hospodě. Chci se také panu staros-
tovi omluvit, že jsem se ho nezastala 
a nechala ho v tom, když byl obviňo-
ván za věci, které sám neudělal.

IVETA KINDLMANOVÁ

I v roce 2012 bude vychá-
zet Dešenický zpravodaj.

Jednotlivá  čísla  budou  vy-
cházet takto

1. číslo 13. ledna
2. číslo 9. března
3. číslo 4. května
4. číslo 9. července
5. číslo 7. září
6. číslo 2. listopadu

Uzávěrka  každého  vydání 
je zpravidla 7 dnů předem.


