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Slovo starosty …
Vážení občané, přesně za měsíc půjdeme
k volbám, tentokrát komunálním. O vaši přízeň
se bude ucházet 45 místních občanů v rámci tří
subjektů. V jednom případě postavila kandidátku místní organizace KSČM. Další dvě jsou složeny z nezávislých. Bude tedy z čeho vybírat. Přesto mějte při rozhodování na mysli dvě základní
otázky. Vždy posuzujte kandidáty ne podle stranickosti, ale především jejich práce, dosažených
výsledků, komunikace s lidmi, a za druhé, jejich
reálných představ do budoucna.
Ani o prázdninách jsme nelenošili. Byla dokončena rekonstrukce LC Hraniční za více než pět miliónů korun. Více než dva milióny stál nový most přes
řeku Úhlavu pod hrází. Je dokončeno zasíťování pozemků pro rodinnou zástavbu také za více než pět miliónů korun. Pod taktovkou tajemnice úřadu
Ing. Boučkové došlo k osazení dětských herních prvků u mateřské školky, ale
také v Divišovicích a Děpolticích. Dále je realizován projekt MOKROUŠ. Věřím, že to místní občané ocení. Velmi dobře dopadly pouťové oslavy a další
akce pořádané spolky, včetně setkání bývalých rodáků v Děpolticích a Dešenicích, dnes žijících v Německu. Máme druhou publikaci „Dešenice v proměnách času II“. Podařilo se opravit část místní komunikace v Datelově. Druhá
část by měla být dokončena do konce tohoto měsíce. Do konce roku bude dokončena výstavba sedmi bytů v Děpolticích a Dešenicích. Plzeňský kraj nabídl
finance na další úpravy, které chceme využít. No a nakonec je třeba připomenout, že jsme realizovali celou řadu drobných oprav, rekonstrukcí a podobně
na základě připomínek vás, občanů, které není možné ani vyjmenovat. Věřím,
že to všechno vnímáte a že si uvědomujete, kolik úsilí, ale i peněz to stálo. Pro
zlepšení života v rámci městyse a jeho integrovaných obcí to ale bylo a je třeba.

J. Rejfek

Voda opět pohrozila

Přívalové deště opět pohrozily
a ukázaly, jakou mají sílu. Dešenický potok byl těsně před vylitím z břehů a v některých místech, zejména
v Milencích dokazoval, že i takovýto
potok nemůže být podceňován. Občané by ale měli vědět, že je ve správě Zemědělské vodohospodářské

správy. Ta, i když byla na stav upozorněna, druhým dechem sdělila,
že na případné opravy v nejbližších
dvou letech nemá. Přesto v některých místech k úpravám dojde.
Další požadavky ze strany občanů nebudou moci být ale realizovány. Do budoucna se musí i Dešenice
spokojit s včasnými komplexními
pozemkovými úpravami. Ty budou
totiž řešit i tuto záležitost. 7. 8. pomáhali hasiči z Děpoltic čerpat vodu
ze sklepních prostor domu č. p. 15
u pana Josefa Hloužka. Pomáhali
Tomáš Mottl, Radek Mottl a Josef
Smolík. Zcela jistě jim za to patří
uznání a poděkování.
M. BARÁK

Ze života městyse…
• Děpoltičtí rodáci, dnes žijící
v Německu, se 28. 8. sešli v kostele
sv. Izidora a na bývalé faře v Děpolticích. Více než šest desítek občanů
se zúčastnilo mše, prohlédlo si místní hřbitov a vyslechlo si úvodní slovo Jana Rejfka týkající se záchrany
kostela sv. Izidora.
• 4. září se setkala druhá skupina
německých rodáků v Dešenicích.
Zde starosta městyse přítomné informoval o stavu záchrany kostela
sv. Mikuláše. Ještě v letošním roce
budou provedeny práce na odsušení
a odvodnění kostela.
• Zahájení školního roku mělo
slavnostní charakter. ZŠ přivítala
čtyři nové prvňáky. Celkem nastoupilo do ZŠ 23 žáků z toho tři školu
po uplynutí školního roku opustí.
V MŠ přivítali 25 dětí.
• Dotace z PK na školku a cestu
ve výši 150 000 korun byla schválena městysu. Peníze budou využity
na opravu střechy školky nebo položení penetračního povrchu na místní cestě v Dešenicích.
• Zahájení staveb podporovaných
bytů proběhlo v polovině srpna tohoto roku v Děpolticích a Dešenicích. V Děpolticích vzniknou dva
byty v celkové hodnotě 2,1 miliónu

korun, v Dešenicích potom pět bytů
za cca 5,5 miliónu. Byty musí být
dokončeny do konce tohoto roku.
• Někteří nájemníci bytů městyse
nereagovali na upozorňující sdělení
úřadu týkající se dluhu na nájemném. Nejenže zaplatí penále, ale
v jednom případě je vedeno řízení
o vystěhování.
• Na druhém ročníku Bystřické
traktoriády poměřili své síly, um
a dovednosti majitelé malotraktorů.
Jezdili bahnem a absolvovali slalom.
V Bystřickém tahu, ve kterém závodníci tahali těžký bagr na vzdálenost 30 m, zvítězil Josef Šetlík z Dešenic. Kategorii traktory do 25 kW
vyhrál Josef Němec z Milenců.
• 25. srpna došlo k havárii vodovodního řadu v Dešenicích a přerušení
dodávky pitné vody. Závada byla
ještě týž den odstraněna pracovníky
firmy Vodospol, s. r. o. Za přerušení
dodávky vody se omlouváme.
• Městys Dešenice musel v měsíci
srpnu několikrát využít služeb Vodospolu v souvislosti s využitím tlakového vozu na zprovoznění splaškové kanalizace, která byla místy
ucpána. Občané by měli vědět, že
jedna taková „návštěva“ stojí více
než 4 tisíce korun.
–tk–

Dešenice v proměnách času 1 a 2 – publikace, vydané Martinem Křížem ve spolupráci s kolektivy, je k dostání na úřadu
městyse.
Současné Dešenice – filmová projekce vydaná televizním
studiem FILM PRO ve spolupráci s městysem je k dostání
a zakoupení na úřadu městyse.

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

Z jednání rad
Ke změně došlo
a zastupitelstva…
ÚŘAD
MĚSTYSE

MĚSTYS
DEŠENICE

• 103. jednání rady městyse rozhodlo o svolání mimořádného
jednání zastupitelstva městyse
za účelem opětovného projednání
výstavby podporovaných bytů v Dešenicích,
• Rada schválila uhrazení faktur firmě Inosvar–Nova ve výši
13 680 Kč. Firma opravila závoru
v Divišovicích a zhotovení a montáž
vrat pro SDH Divišovice. Podobná
úhrada byla provedena Truhlářství
Bouček za obložení a zateplení vrat
pro divišovické hasiče.
• Rada opětovně rozhodla o úpravách místní komunikace v Městišti
a také příkopu na základě žádosti
manželů Hiričových. Tyto úpravy
byly již provedeny.
• Členové rady zamítli nabídku
firmy SEG, s. r. o., která vypracovala nabídku na realizaci veřejného
osvětlení v Milencích v prostorách
zasíťování pro rodinnou zástavbu.
Nabídka byla vypracována ve výši
neuvěřitelných 279 540 korun bez
DPH.
• Pouťové oslavy se vydařily a přes
nepřízeň počasí v sobotu proběhly
podle programu. Poděkování patří
všem organizátorům a především
SDH Dešenice a TJ Start Dešenice.
Manželé Linhartovi se podíleli tradičně na organizaci turnaje ve stolním tenise. Miroslav Barák potom
na dalších soutěžích.
• 104. jednání rady posvětilo
podporu městyse týkající se vypracování projektové dokumentace
za účelem oprav kostela sv. Izidora v Děpolticích. Městys by se měl
na vypracování podílet jednou třetinou ve výši přibližně cca 50 000 Kč.
• Stravování pro naše seniory bylo
po dobu prázdnin zajišťováno Školní jídelnou Nýrsko pod vedením R.
Kohoutové. Dle vyjádření strávníků
byla strava na výborné úrovni. Cenově se nelišila od naší nabídky.
• Další finanční příspěvky na hospodaření v lesích byly přiděleny KÚ
PK. Téměř 150 000 korun půjde
na vyklizení a přibližování dřeva,
obnovu a zjištění lesních porostů
a výchovu porostů do 40 let skutečného věku.

• Rada projednávala zajištění komunálních voleb. Vzala na vědomi
mimo jiné i počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a SNK.
V Dešenicích byl počet pro kandidáta stanoven na 28 podpisů, SNK pak
48 podpisů.
• Členové rady se zabývali sdělením Telefóniky 02 týkající se zrušení veřejného telefonního automatu
v Milencích z důvodu výrazného
poklesu o tuto službu. Pokud by
městys chtěl tuto službu zachovat,
musel by se měsíčně finančně spolupodílet na provozu. Spoluúčast by
stála naší pokladnu šest tisíc korun
ročně.
• Pouťový turnaj v šachu vyhrál
M. Barák, druhou příčku obsadil
Z. Paško a třetí J. Karlovský. V šipkách dominoval také M. Barák, před
S. Fořtem a J. Kratejlem. Stolní tenis vyhrál S. Fořt před M. Černým
a J. Smolou.
• 14 hráčů se účastnilo v Děpolticích turnaje Poker Texas Děpoltice.
Vítězství si odnesl Ondřej Dvořák
před Karlem Prašným a Karlem Řehořem. Děpoltická dvojice Barák –
Fořt skončila na 4.–5. místě.
• Zasíťování pozemků pro rodinnou zástavbu bylo dokončeno
do 31. září. Vyplývá to z dodatku
smlouvy o dílo, podepsaného starostou městyse a zhotovitelem stavby.
• Na veřejném jednání byla vznesena kritika týkající se parkování
nákladních vozidel. Na základě této
kritiky, ale i rozhodnutí rady budou
řidiči firem na tuto skutečnost upozorněni a vyzváni k okamžitému
omezení, případně zrušení parkování v prostorách městyse.
• Z podnětu MS Diana možná
vznikne projekt vybudování jelení
oblasti s cílem zkvalitnění samčí
jelení zvěře. Neměl by se přitom
zvyšovat její stav. Rada předběžně
se záměrem vyslovila souhlas.
• Veřejné osvětlení i provoz rozhlasu v Děpolticích bylo obnoveno.
Byly tak realizovány oprávněné připomínky občanů. Dodejme, že firma zastupující ČEZ i přes slib daný
v jarních měsících nedodržela.
• Poslední veřejné jednání zastupitelstva městyse se konalo 2. září
v KD Dešenice. Zastupitelé na něm
schválili rozpočtové změny, prodej
pozemků za účelem rodinné zástavby a vyslechli si jakési „složení účtů“
ze strany starosty městyse.
–tk–

Nové mimořádné jednání přineslo kýženou změnu týkající se
výstavby podporovaných bytů v Dešenicích. 12. srpna rozhodli zastupitelé poměrem 9 hlasů pro, 1 hlas
proti, a 2 hlasy se zdrželi, o výstavbě. Všechny opoziční představitele
se sice nepodařilo přesvědčit, ale
po pravdě řečeno to asi ani nikdo
nečekal.
Svolání bylo podmíněno několika aspekty, především téměř 40
podpisy na podpisových arších, doporučením KÚ PK a některých jeho
pracovníků a zastupitelů o znovu
svolání zastupitelstva městyse,
které mělo objektivněji, zejména
po finanční stránce rozhodnout
o realizaci projektu. Neméně důležitým faktorem byla i skutečnost, že
žádosti o bydlení má v Dešenicích
podáno více než 30 zájemců. Zastupitelé také schválili úvěrování staveb, mezi nimi i bytovou výstavbu.
I když opozice argumentovala
předražeností stavby (ale co dnes
není předražené), nebo i podpisovými archy (je přeci jedno, kdo je

inicioval), nebo že na to v konečném
důsledku nebudeme mít, podařilo
se záměr schválit v zájmu rozvoje
městyse, v zájmu občanů. Bytová
výstavba není vládou podporována
v rámci sociálně spravedlivého rozvoje. Jiné dotační tituly na výstavbu
bytů neexistují. Na jedné straně se
stavějí drahé byty, které si ale prostý občan nekoupí. Na straně druhé
chybí malometrážní byty pro seniory a sociálně slabší občany.
Je jen a jen škoda, že se pouze
jedna žadatelka přišla seznámit
s postojem zastupitelů. Ostatní zájem neprojevili a spoléhají se asi jen
na to, že za ně vše zastupitelé a úřady vyřídí. To nejsprávnější postoj
není.
–tk–

Svoz nebezpečného odpadu

Dne 4. 10. bude organizován svoz nebezpečného odpadu
včetně pneumatik. Jedná se o odpad skupin 1–9 firem ASEKOL
a ELEKTROWIN. Kompletní
zařízení připravte před domy.

Zveme vás na kulturní,
sportovní a společenské akce…
21. 9., 1800 hod.
17. 9., 2000 hod.
18. 9., 1000 hod.
5. 10., 1800 hod.
5. 10., 1900 hod.
6. 10., 1900 hod.
7. 10., 1900 hod.
8. 10., 1900 hod.
9. 10., 1400 hod.
16. 10., 2000 hod.
19. 10., 1800 hod.
2. 11., 1800 hod.
13. 11., 1400 hod.
16. 11., 1800 hod.

schůzka Klubu žen, KD Dešenice,
taneční zábava, KD Dešenice
tah koní, Dešenice, SDH Dešenice a ÚM
schůzka Klubu žen, KD Dešenice
setkání starosty městyse s občany obce Žiznětice,
klubovna SDH
setkání starosty městyse s občany obce Divišovice,
klubovna SDH
setkání starosty městyse s občany obce Milence, KD
Milence
setkání starosty městyse s občany obce Děpoltice,
bývalá fara
setkání starosty městyse s občany městyse, KD Dešenice, přísálí
taneční zábava se skupinou Brutus, KD Dešenice
schůzka Klubu žen, KD Dešenice
schůzka Klubu žen, KD Dešenice
tradiční setkání starosty se seniory městyse, KD
Dešenice
schůzka Klubu žen, KD Dešenice

Zasedání rady městyse a rady PK

15. 9.
23. 9.
27. 9., 1500 hod.
11. 10., 1500 hod.
13. 10.
21. 10.
25. 10., 1500 hod.
8. 11., 1500 hod.

jednání Rady zastupitelstva PK, Plzeň
jednání Rady zastupitelstva PK, Plzeň
108. jednání Rady městyse Dešenice, stavba Dešenice
109. jednání Rady městyse Dešenice, stavba Děpoltice
zasedání majetkové komise Rady PK, Plzeň
jednání Rady zastupitelstva PK, Plzeň
110. jednání Rady městyse Dešenice, Dešenice
111. jednání Rady městyse Dešenice, stavba Dešenice

Veřejné jednání zastupitelstva městyse a PK

10. 11., 1800 hod.

Ustavující (1.) veřejné jednání Zastupitelstva městyse Dešenice, KD Dešenice

ŠKOLA ZAČALA!

Ve středu 1. září 2010 jsme zahájili školní rok 2010/2011. Žáci se vrátili
po prázdninách odpočinutí a svěží a na jejich tvářích bylo vidět radostné
očekávání. Samozřejmě, že některým se nechtělo, prázdniny jsou prý lepší…
Během prázdnin probíhají ve školních budovách rekonstrukce a opravy.
U nás tomu nebylo jinak. Obě třídy mateřské školy byly nově vymalované,
v budově základní školy proběhla celková rekonstrukce toalet v přízemí.
Jistě jste si všimli nových herních prvků, houpaček a prolézaček na zahradách u MŠ a ZŠ.
I letos nás čeká spousta práce. Kromě získávání vědomostí, nových
dovedností a návyků se zúčastníme spolu s MŠ plaveckého výcviku, připravíme hezká vystoupení pro rodiče a veřejnost, vyrobíme plno dárečků
a uměleckých děl.
Do školních lavic letos zasedlo 23 žáků. Přivítali jsme čtyři prvňáčky
a také tři nové žáky, kteří se přistěhovali do okolí Dešenic a rodiče si pro
výchovu a vzdělávání vybrali právě naši školu.

Navrhujte do rozpočtu
a strategie rozvoje
Možná se vám to bude zdát
divné, ale kromě jiných významných událostí by již v současnosti
měli občané uvažovat nad návrhy
do rozpočtu městyse pro rok 2011
a náměty, které budou projednány a zařazeny do strategických
záměrů. Obě záležitosti spolu
velmi úzce souvisí. Je také jasné,
že jak rozpočet, tak i strategické
záměry budou projednávány před
koncem tohoto roku a jak vše dopadne, bude záležet na nových
zastupitelích, radě a starostovi.
Budou tak upřesněny akce vyplý-

vající z Programu rozvoje venkova, především pak ty, na které se
zatím nedostalo. Své návrhy můžete předkládat písemnou formou
cestou úřadu městyse, současných zastupitelů nebo zastupitelů
nových (po 16. 10. 2010). Návrhy
se mohou týkat všech oblastí rozvoje života městyse. Nové zastupitelstvo předložené návrhy projedná a schválí na řádném jednání
v prosinci tohoto roku. O termínu
budete informování cestou Dešenického zpravodaje a místního
rozhlasu.
–rm–

Prohrát bitvu neznamená
prohrát válku

První den ve škole.

Prvňáčci (zleva): Jaromír Petřík, Kateřina Olečková, Jiří Karásek, Pavel
Koleňák.
Do nového školního roku přeji všem pedagogům a rodičům pevné
nervy, hodně trpělivosti a pochopení, dětem pak samé jedničky, pohodu, dobré kamarády a spoustu nových zážitků.
Yvona Suchanová

Takto lze výstižně charakterizovat rozhodnutí Okresního soudu
v Klatovech ve věci sporu s bývalým
lesním správcem. V opakovaném
řízení byl totiž městys prohrávající,
i když rozsudek není pravomocný. Lesní správce dostal výpověď
z organizačních důvodů. K těmto
organizačním důvodům však vedla
předchozí porušení pracovní kázně
a to za dobu, kdy jsem ještě nebyl
starostou (nezaplacení opakovaně
prodaného dřeva firmě Reil Säge
Gmgh), další prodej české firmě
a následně zamezení odvozu dřeva,
které zůstalo v lese a znehodnotilo
se (což už bylo za mého působení).
Tedy rozhodnutí o organizačních
změnách za účelem zvýšení efektivnosti práce. A že stav nebyl dobrý,
o tom svědčí „Zápis z terénních pochůzek za měsíc červen 2008“ pořízený panem Bc. Maršíkem těsně
před převzetím funkce.
Právní zástupce žalobce si navíc
nechal předložit dokumenty Finančního ředitelství z Plzně, SVOLu a další, některé starší deseti let,
které s případem nesouvisí a jsou
zmatečné. Částečně se na celé situaci podepsali i svědci, zejména bývalý starosta městyse, který si na řadu
věcí nemohl vzpomenout.
Z tohoto důvodu podá městys
odvolání ke Krajskému soudu v Plzni. Proto zcela jasně říkám, že prohrát bitvu neznamená prohrát válku.
JAN REJFEK

Vyjádření právního zástupce
městyse JUDr. R. Netrvala:
„Okresní soud v Klatovech nejprve v roce 2009 žalobu Ing. Fialy
zamítl a dal za pravdu městysu.
Následně Ing. Fiala podal odvolání
a Krajský soud rozhodnutí Okresního soudu v Klatovech zrušil a věc
mu vrátil k dalšímu řízení. Poté
došlo ke změně v osobě předsedy
senátu, neboť původní předseda
byl přeložen a věc byla přidělena
novému soudci, který jeho agendu převzal. Po opakovaném řízení
před okresním soudem byl vyhlášen
27. 8. 2010 rozsudek, kterým bylo
vyhověno žalobci a určeno, že výpověď daná z organizačních důvodů je
neplatná. Rozsudek není pravomocný, bude doručen až v průběhu měsíce září a je proti němu přípustné odvolání, které bude podáno v zákonné
15denní lhůtě.
Celý spor je fakticky postaven
na vyřešení tzv. prejudicionální
otázky v tom, zda organizační změny nastaly či nikoliv. Ve věci byla
vyslechnuta řada svědků včetně
současných zastupitelů (Štembera,
Raišl), ke kterým snad lze uvést, že
na pochybení pana žalobce za doby
výkonu jeho pracovního poměru
u městyse, která byla diskutována
a řešena, si v podstatě nevzpomínali
a na jeho práci paradoxně neshledávali žádných nedostatků. Rozhodnutí Krajského soudu lze očekávat v každém případě až v roce 2011.“

Na louce z fotbalového hřiště v Dešenicích se pod patronací Josefa Švůgra, SDH Dešenice a úřadu městyse koná 18. 9. v 11.00 hod.

Den s chladnokrevnými koňmi

Občerstvení a ceny jsou připraveny pro všechny účastníky soutěže. Kromě předvedení koní uvidí návštěvníci ovladatelnost v kládě a těžký tah.
Soutěží vás bude provázet Ing. František Svoboda. Je připraven doprovodný a hudební program.
–tk–

S dobrou partou jde vše…
Děpoltičtí měli velmi rušné letní
měsíce. Mohou o tom hovořit nejen místní ženy, ale i hasiči v čele
s M. Barákem. A o co vlastně všechno šlo? Není to tak dlouho, co SDH
organizoval nohejbalový turnaj. Samotná příprava, organizace ale i další záležitosti si vyžádaly množství
času mnohých jednotlivců. Začaly
se stavět dvě bytové jednotky a ejhle,
bylo třeba nejen vystěhovat hasičský materiál z jednotlivých částí ale
i uvolnit hasičárnu. Opět se museli

najít dobrovolníci, kteří přispěli
k dílu. Následovalo setkání rodáků.
Děpoltičtí se nenechali zahanbit. Nejenže vymalovali, uklidili ale i připravili společenský sál, za který se zcela
jistě nemuseli stydět. Bez nadsázky
se dá říct: „S dobrou partou jde vše“.
Sluší se proto této partě poděkovat.
A kdože se o to vše zasloužil?

Mokrouš

8. ročník
nohejbalu
v Děpolticích
Již 8. ročníku nohejbalového turnaje se zúčastnilo v polovině srpna
v této malé obci devět družstev. Pod
taktovkou SDH se mužstva utkala
v několika zápasech a předvedla,
že umí. Umoudřilo se i počasí a tak
pořadatelé byli zcela jistě spokojeni.
Po celodenním klání nakonec
zvítězili dorostenečtí nohejbalisté
z Chabařovic (hrají krajský přebor),
před družstvem Strážova (Vokatý
a spol.) a Táta teamem (Děpoltice –
Kaný st., Kalný ml., Barák).
Vítěz turnaje si za první místo odvezl „štěně piva Gambrinus“ a dalších 72 plechovek. K blahopřání se
připojuje úřad městyse.
M. BARÁK

Naši jubilanté…
září

Miluše Lerachová
Jaroslava Vávrová
Jana Kličková

Pomalu se dostáváme k závěru
a konečný vzhled se už pěkně rýsuje. Pro ty, kteří by snad ještě stále
nevěděli…, se jedná o prostor mezi
místním koupalištěm a silnicí. Ti
všímavější určitě zaregistrovali veliké změny.
Během léta jsme pilně pracovali
a z nevzhledného mokrého a zarostlého prostoru se vylouplo moc pěkné a příjemné místo k odpočinku,
posezení, procházce. Ale samo se to
neudělalo. Chodili jsme do lesa sbírat kámen, usazovali jsme ho kolem
okrajů jezírek. Opalovali jsme se při
práci. Hrabali jsme, kopali, vozili
kolečka se zemí na navýšení terénu, aby tam nebylo mokro, naváželi
jsme písek na cesty. Poslední letní

S. Mottlová, R. Mottl, T. Mottl,
P. Baráková, M. Barák, F. Toman,
S. Fořt, M. Boháč, B. Javorská,
V. Javorský, A. Oliberiusová, J. Kučera, K. Straděj, M. Tomanová,
M. Čermáková, M. Holá, K. Stuiber st., H. Petráková, M. Koutek,
J. Šubr, J. Smolík a L. Mužíková.
–úm–
Ještě jednou díky.
dobrovolná brigáda byla moc fajn.
Osazovali jsme jezírka a prostory
kolem nich, dolaďovali poslední terénní úpravy. Přes jezírka už můžete
přejít po dřevěné lávce a nad velkým
jezírkem přibylo molo.
Ještě nás čeká zasazení stromů
a keřů, usazení balvanů, dovybavení
lavičkami a dřevěnými komponenty,
vybudování pítka.
Všechny brigády byly výborně
zajištěny včetně občerstvení a obědů, dokonce se našly i hospodyňky,
které nám napekly dobroty ke kávě.
Hlavně vždy panovala pohodová
nálada, užili jsme si spousty legrace,
příjemně popovídali. Asi proto, že
všichni tam byli dobrovolně a snažili
se udělat něco hezkého pro všechny
občany městyse. Trochu mě mrzí,
že většinou chodili stále stejní dobrovolníci včetně chalupářů, místních
občanů bohužel pomálu a mládí
chybělo úplně. Nevadí, my máme radost z dobře odvedené práce a z toho,
že se nám podařilo zvelebit další část
městyse, že jsme společnými silami
vybudovali pěkný relaxační a odpočinkový prostor pro všechny.
HELENA BOUČKOVÁ

Od našeho malého zpravodaje…

75
70
„Chci se vrátit k tématu mokřad.
65 Musím říct, že prošel mnoha změnami. Když do něj napustili vodu,
říjen
tak polovina žab se přestěhovala
Růžena Šetlíková
74 z koupaliště do nových prostor.
Walter Stuiber
78 Byla zde ucítěna fošna, která spoJosef Hrach
74 jovala břehy vzniklých rybníčků
Terezie Šetlíková
82 a sloužila jak můstek. Někteří se
Marie Javorská
78 po ní báli přecházet na druhou straMiloslava Kubátová
65 nu. Kdybych měl tu možnost já, tak
Ema Stuiberová
85 bych to přešel, i zpátky. Později byla
Barbora Kubátová
97 vypuštěna voda a začalo se zde opět
pracovat. Sázet rostliny, upravovat
do 17. listopadu
okolí i dna rybníčků – to vše dalo
Josef Manfred Stuiber
71 hodně práce zvláště, když lidé praBarbora Preslová
90 covali v tropických vedrech i v dešti.
František Koller
78 Ale dílo bylo dokončeno. Později se
Marie Lerachová
50 vybudoval pořádný a hezký most,
který nahradil onu fošnu, takže už
BLAHOPŘEJEME!!! po něm může přejít takřka každý.

Ano, a nesmím zapomenout
na molo, hlavně přes něj nepřepadněte, ať neskončíte v mokřadě.
Jinak si myslím, že mokřad prošel moc hezkými a nápaditými změnami, což je zásluha vás všech, vás
obyvatel městyse, kteří jste chodili
na dobrovolné brigády, abyste nepoužívané a neudržované místo
proměnili v oázu, kde se bude nádherně odpočívat a pozorovat dění
přírody a myslím, že zastupitelé
mohou být právem pyšni, že mají
tak pracovité obyvatele, což jste
právě vy. Žádám vás, abyste toto
nově vzniklé místo neničili a udržovali pořádek, abychom se z té nádhery mohli dlouho radovat.“
ZDENDA ULDRYCH,
žák 5. tř. ZŠ Nýrsko

V komunálních volbách
do Zastupitelstva městyse Dešenice ve dnech 15.–16.10 2010,
se budou ucházet o váš hlas:

KSČM

Dr. Jan Rejfek, KSČM
Soňa Šetlíková, KSČM
Iveta Kindlmanová, BPP
Karel Sraděj, KSČM
Josef Šetlík ml., BPP
Slavomír Chlup, BPP
Jan Šlais ml., BPP
Miroslava Vlčková, KSČM
Jan Šlais st., KSČM
Helena Fialová, KSČM
Jaroslava Vávrová, KSČM
Dagmar Kučerová, BPP
Růžena Novotná, KSČM
Václav Úlovec, BPP
Jana Pytlová, BPP

SNK I.

Jiří Vereš
Václav Pytel
Stanislav Kindlman
Jan Šroubek
Bc. Jitka Maršíková
Petr Sokolík
Ing. Jan Marek
Miloš Lerach
Renata Cziosk Černá
František Valeš
Ing. Stanislav Hora
Václav Boublík
Ing. Alena Oliberiusová
Jitka Blinková
Jiří Vondra

SNK Dešenicka
Radek Němec
Jan Brož
Roman Zach
Josef Němec
Miroslav Barák
Hugo Syrovec
Dana Riedelová
Martin Boček
Luděk Stuiber
Jiří Kratejl
Tomáš Mottl
Radek Nový
Josef Habada
Miroslav Jakubec
Jan Kučera

Volby do Zastupitelstva
městyse Dešenice
15. října 2010 1400–2200 hod.
16. října 2010
800–1400 hod.
Dešenice – úřad městyse
Milence – Kulturní dům
Děpoltice – fara
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