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Slovo starosty … REKONSTRUKCE 
TVRZE ZAHÁJENA

vycházíme již od roku 2007

Václav Svoboda (jednatel), Jan Rejfek (starosta městyse) a Jiří Svejkov-
ský (jednatel) podepsali společně smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekon-
strukce tvrze v Dešenicích – 1. etapa“ za více než 32 miliónů korun.

Foto H. Boučková

Tolik toužebně očekávaná rekon-
strukce bývalé tvrze v  Dešenicích 
byla dne 11. dubna 2011 zahájena. 
Připomeňme, že městys získal pení-
ze na stavbu v rámci přehodnocené 
6. výzvy z ROP.

Celkové náklady stavby jsou 
32 031 637 Kč. Dotace získaná 
z  Evropského společenství činí 
26 429 829 Kč což je 85 % celkových 
nákladů na stavbu.

Zhotovitelem rekonstrukce se 
na základě výběrového řízení staly 
Lesní stavby, s. r. o., Nýrsko. Právě 
s  touto firmou podepsal starosta 
městyse 8. dubna smlouvu o  dílo 
a  zároveň bylo předáno staveniš-
tě. Jak sdělil starosta městyse Jan 
Rejfek: „Je to v  dějinách městyse 

největší stavba v  novodobé historii, 
na  kterou získaly Dešenice peníze 
z evropských fondů. Dojde tak k zá-
chraně památky, která byla více než 
dvacet let nevyužívána. Příští rok 
v  letních měsících by se zde měl ob-
novit život nejen pro širokou veřejnost, 
ale i pro zábavnou činnost. Kancelá-
ře městyse, lesů městyse, knihovna, 
spolkové místnosti, výstavní prostory 
a další – to vše bude umístěno v pro-
storách bývalého statku.“

Dodejme, že stavba by měla být 
ukončena nejpozději ke konci květ-
na 2012. Pokud nevzniknou kompli-
kace, příští rok začne úřad městyse 
pracovat v těchto prostorách, které 
budou přístupny i pro vozíčkáře.

ROMAN ZACH, člen RM

Termíny svozu odpadů
Ve dnech 21.–23. 5. dojde na základě rozhodnutí rady k svozu odpadů 

v rámci jarního úklidu. Kontejnery budou přistaveny takto:

14. května
SDH Dešenice provede svoz železného šrotu v obci Dešenice. Tento ne-
potřebný a starý šrot je třeba připravit před domy s tím, že bude odvážen 
od 8.00 hod. Ukončen bude do 12.00 hod.

21. května
1. kontejner

8.00–12.00 hod. Žíznětice u objektu SDH
12.00–16.00 hod. Divišovice u kapličky

2. kontejner

8.00–12.00 hod. Děpoltice na návsi vedle čekárny
12.00–16.00 hod. Dešenice, husí plácek

3. kontejner

8.00–12.00 hod. Milence u pomníku
12.00–16.00 hod. Dešenice, náves

23. května
Svoz nebezpečného odpadu bude organizován od 08.00 hod. Jedná se o od-
pad skupin 1–9 ASEKOL a ELEKTROWIN. Kompletní zařízení připravte 
před domy. –úm–

Vážení spoluobčané, úvodem chci poděkovat 
všem, za velmi odpovědně a hezky zorganizova-
né akce v závěru zimního období a na počátku 
jara. Beseda s rozhlasáky, klobouková zábava, 
pyžamová párty, vystoupení divadelního krouž-
ku dětí ZŠ, reprezentace AMOK v Lesním diva-
dle, zahájení fotbalové sezóny, i když jen ama-
térské kopané, masopust, zabijačka, rybářské 
závody atd., to vše přispělo k zpestření života 
nás všech a za tím vším je úmorná práce řady 
nadšenců, bez kterých by to nešlo.

Začali jsme s opravou tvrze a snad dojde i na realizaci II. etapy odkana-
lizování. Jsou to historicky dvě největší investiční akce v dějinách Dešenic. 
Jak dopadnou, bude záležet i zčásti na nás. Dnes již mohu říci, že nám 
budou předěleny další dvě dotace na záchranu památek, a já sám budu hle-
dat další možnosti, jak pokračovat v opravách a rekonstrukcích dál, neboť 
těmito přidělenými financemi to nekončí. Naopak, začíná. Pomineme-li 
odkanalizování. Přesto chci zdůraznit, že postrádáme více aktivity a pre-
zentace spolků a občanů z Divišovic, především potom SDH. Vyšli jsme 
vstříc podnikajícím zemědělcům v rámci jejich snah na zvelebení části obce 
a dál požadujeme dokončení privatizačního záměru „zpackaného“ PF ČR. 
Já sám za sebe mohu říci, že nestojím o zbytečné třenice, ale o řešení dané 
situace v souladu se zákonem, bez vedení nátlaku na moji osobu i zastupi-
tele. Je to jediná cesta, jak se nedostat do nesnází, v horším případě do kri-
minálu. J. REJFEK



ÚŘAD
MĚSTYSE

MĚSTYS
DEŠENICE

Z jednání rad 
a zastupitelstva…

Zveme vás na kulturní,
sportovní a společenské akce…

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

•  Rada městyse se zabývala pro-
jednáním a  schválením zadávací 
dokumentace na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na  služby stavby 

„Rekonstrukce tvrze v  Dešenicích 
– 1. etapa“, výběr stavebního a tech-
nického dozoru. Stavební dozor 
na stavbě bude vykonávat K. Veith.
•  21. 3. se rada zabývala řešením 
připomínek týkajících se škod v le-
sích městyse. Za účasti správce byla 
přijata opatření směřující k nápravě. 
Jedním z nich byla osobní kontrola 
členy zastupitelstva v  lese. Té se 
zúčastnili J. Rejfek, S. Kindlman, 
J. Němec a R. Němec.
• Týž den se členové rady zabývali 
uhrazením dlužné částky za  více-
práce na  stavbách bytových jed-
notek. Rada rozhodla předložit 
rozpočtové změny zastupitelstvu 
k projednání a schválení.
• Členové rady rozhodli o  nepro-
jednávání požadavku J. a  L. Boub-
líkových, týkajícího se vzdání se pri-
vatizačního záměru. Naopak, celá 
záležitost byla postoupena právnímu 
zástupci městyse, který doporučil se 
souhlasem vyčkat na PF ČR, praco-
viště Plzeň, s žádostí o vyjádření.
•  Poprvé se  RM zabývala úprava-
mi nájemného v nájemních bytech. 
Na základě doporučení dojde k úpra-
vám po uveřejnění cenové mapy.
•  Rada rozhodla účastnit se 17. 
ročníku soutěže Vesnice roku. Ta 
je rozšířena o soutěž o Zlatou cihlu, 
kde bude městys soutěžit s dnes již 
dokončenými stavbami.
• 4.  4. se konalo výjezdní zasedá-
ní v  Divišovicích s  cílem pomoci 
realizovat některé záměry a  řešit 
připomínky místních občanů. Byla 
přijata opatření týkající se realizace 
nových prostor SDH, odkoupení 
pozemku od  pana Šoty za  účelem 
narovnání majetkoprávních vztahů 
a další záležitosti.
•  Firma MeteoUNIQA bude po-
skytovat na základě smluvních vzta-
hů obcím a městům včasné informa-
ce týkající se varování před nepřízní 
počasí. Patří sem i  Dešenice, kde 
budou na  telefony a  e-mailové ad-
resy informováni starosta městyse 
a tajemnice úřadu.

•  Rada rozhodla v pěti případech 
neprodlužovat nájemní smlouvy ná-
jemníkům, kteří opakovaně nehra-
dili nájemné. Nájemníci byli o tom-
to rozhodnutí vyrozuměni písemně.
•  Rada schválila obsah blížícího se 
veřejného jednání ZM v Žízněticích. 
Program byl doplněn o složení slibu 
nového člena zastupitelstva po zá-
niku mandátu K. Straděje, který se 
z Divišovic odstěhoval.
•  Rada schválila výměnu sporáku 
v  BJ Z. Paška, neboť starý sporák 
byl používán od roku 1996.
• Řádné veřejné jednání zastupi-
telstva se konalo 20. 4. v Žízněticích. 
Novým členem zastupitelstva se stal 
pan Slavomír Chlup, který složil slib 
zastupitele.
•  Zastupitelstvo městyse pomě-
rem hlasů 9 pro, 5 proti, 1 zdržel se 
hlasování, nesouhlasilo se zařaze-
ním projednání bodu vzdání se pri-
vatizačního záměru v rámci městyse 
navrženého M. Lerachem.
•  Zastupitelé vyjádřili souhlas (11 
pro, 4 proti) s  rozpočtovými změ-
nami ve výši 3 161 850 Kč na straně 
výdajů a 561 210 na straně příjmů.
•  ZM projednalo a schválilo výroč-
ní zprávu školy o hospodaření za rok 
2010. Hospodářský výsledek dle 
návrhu byl rozdělen na fond odměn 
ve výši 48 461,55 Kč a fond rezervní 
12 115,39 Kč.
•  Za  účelem narovnání majetko-
právních vztahů bude odkoupen 
pozemek od manželů Šotových o vý-
měře 269 m². Jedná se o komunika-
ci. Zastupitelé schválili 25 Kč za m².
• Výzva z  Fondu rozvoje bydlení 
městyse byla schválena s termínem 
vyhlášení dne 12. 5. Termíny pro po-
dání nabídek končí 13. 6. v 1200 hod.
•  Za účelem vyúčtování dotace LC 
Hraniční byly schváleny nájemní 
smlouvy s fyzickými i právnickými 
osobami. Nájemné bude městys hra-
dit Lesům ČR ve výši 9 895 Kč a PF 
ČR ve výši více než 10 000 Kč ročně.
•  2. května rada opětovně pro-
jednávala postup prací na  rekon-
strukci tvrze a také některé postupy 
dokončení oprav SDH Divišovice. 
Schválila odstoupení od části priva-
tizačního záměru a směnu pozemků 
v k. ú. Dešenice na základě místního 
šetření a žádosti pana L. Boublíka. 
Celý záměr musí být schválen ZM.
•  Rada přijala opatření k nápravě 
škod v  lesích způsobených zvěří. 
Zároveň bude s MS Diana Dešenice 
jednat ve věci částečné úhrady ško-
dy způsobené v tomto roce. –úm–

14. 5., 1500 hod. kopaná Norton Milence–Panters, hřiště Milence
14. 5., 2000 hod. Pouťová zábava Děpoltice, FARA Děpoltice, SDH
17. 5., 1800 hod. schůzka Klubu žen, KD Dešenice
28. 5., 1500 hod. kopaná Norton Milence–AFK Střelnice, hřiště Milence
31. 5., 1800 hod. schůzka Klubu žen, KD Dešenice
 3. 6., 1600 hod. Oslavy Dne dětí – MOKŘAD, složky městyse
14. 6., 1800 hod. schůzka Klubu žen, KD Dešenice
18. 6., 1500 hod. kopaná Norton Milence–Buvolss Nýrsko, hřiště Mi-

lence
27. 6., 1800 hod. beseda s poslancem, KD Dešenice
28. 6., 1800 hod. schůzka Klubu žen, KD Dešencie

Zasedání RM a rady PK, kontrolní dny
12. 5., 1300 hod. 3. kontrolní den na stavbě „Rekonstrukce tvrze…“, tvrz
12. 5. jednání Rady zastupitelstva PK, Plzeň
16. 5., 1730 hod. 13. jednání RM Dešenice, úřad městyse
26. 5., 1300 hod. 4. kontrolní den na stavbě „Rekonstrukce tvrze…“, tvrz
30. 5., 1730 hod. 14. jednání RM Dešenice, úřad městyse
2. 6. jednání Rady zastupitelstva PK, Plzeň
9. 6., 1300 hod. 5. kontrolní den na stavbě „Rekonstrukce tvrze…“, tvrz
9.–10. 6. Sněm SMS ČR a národní setkání starostů, J. Rejfek
13. 6., 1730 hod. 15. jednání RM Dešenice, úřad městyse
23. 6., 1300 hod. kontrolní den na stavbě „Rekonstrukce tvrze…“, tvrz
27. 6., 1730 hod. 16. jednání RM Dešenice, úřad městyse
 7. 7., 1300 hod. kontrolní den na stavbě „Rekonstrukce tvrze…“, tvrz

Veřejné jednání zastupitelstva městyse a PK
25. 5. 1400 hod. jednání majetkové komise Rady PK, Plzeň, J. Rejfek
10. 6. jednání zastupitelstva PK, Plzeň
15. 6. 1800 hod. 6. veřejné jednání ZM Dešenice, Děpoltice (Divišovice)

Připravujeme
univerzitu třetího věku

Máte zájem o zvyšování kvality 
života seniorů v rámci městyse? Po-
kud ano, umožníme vám studium 
Virtuální Univerzity třetího věku.

Jde o  vzdělávání seniorů, tzv. 
„Univerzity třetího věku“ (U3V), 
což je aktivita s více než dvacetile-
tou historií. V  současné době pro-
bíhá téměř na  všech univerzitách 
v ČR a u nás ji můžeme zorganizo-
vat ve spolupráci s Provozně ekono-
mickou fakultou České zemědělské 
univerzity v Praze. Celkově je v ČR 
nabízeno více jak 400 různých vzdě-
lávacích programů a dnes touto for-
mou studuje více než 16 000 seniorů. 
I když je organizována až na výjim-
ky v krajských městech a v malých 

obcích je téměř nedostupná, může 
se stát městys výjimkou.

Zahrnuje špičkové přednášky, 
samostatnou práci, komunikaci 
s lektorem a další aktivity, kdekoliv 
kde je dostupný internet. Na veřej-
ném portálu jsou volně přístupné 
informace na  www.e-senior.cz. 
V našich podmínkách byl jako první 
osloven Klub žen.

I touto cestou vyzýváme občany 
k možnému zapojení se do tohoto 
projektu. Městys vytvoří základ-
ní podmínky pro organizaci to-
hoto vzdělávání za  předpokladu, 
že o  něj bude zájem. Informace 
získáte na  úřadu městyse a  mob. 
602 209 601. J. Rejfek



Ze života školy

Předání výhry od  knižní nadace 
Egmont.

Premiéra pohádky Lotrando a Zubejda.

Musíme se pochlubit veleúspě-
chem dětí ZŠ. V  rámci školního 
projektu Rosteme s knihou jsme se 
zúčastnili soutěže knižního nakla-
datelství Egmont. A… ZVÍTĚZI-
LI jsme! Naše škola byla vybrána 
z  celkového počtu zúčastněných 
680 škol jako NEJLEPŠÍ!

Vyhráli jsme zahradní trampolí-
nu (čekáme na první hezké počasí, 
abychom ji mohli rozložit na školní 
zahradě) a 50 svazků knih do školní 
knihovny. Zde patří poděkování ro-
dičům za výchovu, pedagogickému 
sboru za vzdělávání, OÚ za podporu 
finanční i morální a všem přátelům 
školy za přízeň. I nadále se budeme 
snažit a pevně věříme, že to nebude 
náš poslední úspěch v  tomto škol-
ním roce.

Y. SUCHANOVÁ

Máme za  sebou velmi aktiv-
ní období. Společně s  mateřskou 
školkou jsme uspořádali několik 
pěkných akcí. V současné době jez-
díme na plavecký výcvik do Klatov 
a chystáme se na školní výlet. Velmi 
pěkné bylo vynášení Moreny, kde 
děti cestou plnily úkoly, které byly 
pro mateřáčky jednodušší a pro ško-
láky náročnější. Určitě se podívejte 
na www.zsamsdesenice.info do sek-
ce nové fotoalbum.

Veliký obdiv a  poděkování pa-
tří divadelnímu kroužku dětí pod 
vedením Jany Šafaříkové. Té patří 
největší zásluhy za  nastudování 
a secvičení divadelního kusu s  tak 
věkově a  povahově různorodými 
herci. 4. a 5. května uvedli pohád-
ku Lotrando a Zubejda. Moc pěkné 
herecké obsazení, děti opět úžasné, 
pohádka nastudovaná s citem, hu-
morem a velikým nasazením.

Ze života městyse…
•  Dvě významné akce pořádal SDH 
Děpoltice pod vedením Miroslava 
Baráka. 12. března se uskutečnil 
karetní turnaj v  pokru a  z  osmi 
přihlášených byli nejúspěšnější M. 
Koutek, K. Řehoř a Z. Zdichynec ml.
• V polovině března se uskutečnilo 
otevírání obálek za účelem realizace 
rekonstrukce tvrze. Z původně 13 
přihlášených zájemců nabídky po-
dalo šest firem. Povinné prohlídky 
se účastnilo osm firem.
•  K výměně další části oken a úpra-
vám vnitřních prostor Milenecké 
hospůdky došlo s pomocí firem LSC, 
s. r. o., Klatovy a Ján Malast a spol. 
Celkově vyšly náklady na 37 554 Kč.
•  24. března provedlo minister-
stvo pro místní rozvoj kontrolu pěti 
bytových jednotek v  Dešenicích 
a zasíťování pozemků pro rodinnou 
zástavbu v  Milencích. Obě stavby 
byly hodnoceny kladně a bez závad.

• Technický a  stavební dozor 
na stavbu rekonstrukce tvrze bude 
provádět na základě výběrového ří-
zen Karel Veith. Ten zvítězil v rámci 
výběrového řízení nejen nejnižší 
cenou, ale i po předložení všech po-
třebných dokladů a certifikátů.
•  26. března se uskutečnil turnaj 
v mariáši a  tentokrát se jej zúčast-
nilo rekordních 28 hráčů. Nejú-
spěšnějšími byli Sedlecký z Klatov, 
Poupa ze Zelené Lhoty a Ing. Hršel 
z Nýrska.
•  28. března navštívil městys Deše-
nice poslanec Parlamentu ČR Karel 
Šidlo. Seznámil se se záměry měs-
tyse na nejbližší období i s nedosta-
tečně řešenou privatizací bývalého 
statku. Poté až do 21 hodin disku-
toval s občany městyse.
• Výborně zorganizovaná „Klo-
bouková zábava“ Klubem žen a zá-
stupci ochotníků měla velký úspěch. 

Nejenže se jí účastnilo hodně soutě-
žících, ale atraktivnost akce umoc-
nila přítomnost hudebního redak-
tora Plzeňského rozhlasu Jaroslava 
Kopejtka.
•  K překopu komunikace v Deše-
nicích naproti mokřadu došlo z dů-
vodu svedení vody, kdy potrubí pod 
komunikací bylo poničeno a  pro-
máčknuto vlivem odkanalizování. 
Akce byla hrazena LS, s. r. o.
•  K realizaci odvodnění pozemku 
došlo na  přístupové cestě k  panu 
Čabradovi v Divišovicích. Celá akce 
byla realizována vlastními silami 
a pomocí VPP.
•  Koncem srpna se uskuteční krát-
ké soustředění mladých fotbalistů 
z  Arnschwangu. Ti mají zájem se-
hrát přátelský zápas s našimi fotba-
listy. Snad se Dešenicím s pomocí 
fotbalového zázemí v Nýrsku podaří 
jedenáctku postavit.
• Šipkový turnaj dvojic byl zorgani-
zován 24. dubna v místní restauraci 

pod vedením Radka Nového. Vítěz-
ná dvojice ve složení R. Tomaka a R. 
Postl získala pečenou kachnu.
•  Přibližně 1 100 kg starého želez-
ného šrotu bylo vysbíráno aktivními 
zástupci SDH v Milencích ve dnech 
22.–23. 4. Poděkování patří všem 
v čele s Karlem Řehořem.
• Ve čtvrtek 5. 5. děti z divadelního 
kroužku ZŠ v  Dešenicích sehrály 
nejen pro rodiče pohádku Lotrando 
a Zubejda v KD Dešenice.
• AMOK – Amatérský ochotnický 
klub v Lesním divadle v Nýrsku opět 
vystoupil s pěknou divadelní hrou 
Jak začala a skončila Trojská válka.
• Tradiční rybářské závody, tento-
krát pro všechny kategorie zájemců, 
zorganizovali J. Hořák a P. Zvonař 
na Hořákově rybníku. V pořadí již 
třetí klání přilákalo řadu nejen těch 
nejmenších, ale i  dospělých mi-
lovníků tohoto zajímavého sportu. 
Program byl zpestřen odpoledním 
vystoupením heligonek. –tk– 



Naši jubilanté…

BLAHOPŘEJEME!!!

od 13. 5. 2011
Ludmila Hyndráková 60
Zdeňka Nováková 74
Vlasta Kostlivá 82
Jarmila Kratejlová 82
Jiří Ptáčník 65
Jan Tesař 65
Václav Javorský 65

červen
Zdeněk Holub 60
Marie Šteinerová 60
Terezie Mrázková 71

Zdeňka Klasnová 65
Vlasta Lencová 60
Marie Hájková 77
Josef Hrach 50
Anna Koželuhová 88
Milan Petrák 72
Věra Velková 50

do 14. 7. 2011
Věra Králová 60
Anna Straková 78
Ludmila Hlaváčová 90
Jindřich Pangerl 80
Václav Svoboda 55

Dešenický zpravodaj pro občany městyse připravila redakční komise ve složení: Helena Boučková, Vlastimil Hálek, Jan Kučera, František Valeš, 
Jan Rejfek. 3. číslo 5. ročníku v roce 2011 vyšlo 12. května. Ohlasy a příspěvky zasílejte i cestou e-mailové adresy: obecdesenice@nextra.cz nebo oude-
senice@nextra.cz. Evidováno MK ČR E 17235. Příští vydání 14. července 2011.

Poskytneme půjčku 
na odkanalizování

Každoročně připravuje úřad 
městyse dotační tituly – půjčky 
v rámci rozvoje fondu bydlení. Ten-
tokrát doporučuje rada městyse 
je využít za  účelem odkanalizová-
ní. Zastupitelstvo městyse proto 
schválilo vyhlášení výzvy za účelem 
poskytnutí finančních prostředků 
na realizaci této akce.

Schválilo přitom možnou hra-
nici, kdy jednotlivec může získat 
20 000 korun na  realizaci kanali-
zace na svém pozemku. Na hranici 

pozemku vám bude kanalizace při-
vedena na náklady městyse. Od kon-
trolní jímky po napojení na dům si 
hradí přípojku na  svém pozemku 
každý majitel sám.

Občané mají možnost se o půjč-
ku přihlásit na  úřadu městyse 
písemnou žádostí do  13. června 
do  12.00 hod. Zastupitelstvo pro-
jedná a schválí vaše žádosti na 6. ve-
řejném jednání ZM dne 15. června.

STANISLAV KINDLMAN,
místostarosta

Je nutné upravit 
výši nájemného

Český trh s  bydlením byl v  mi-
nulosti značně postižen regulací 
nájemného. Ne jinak tomu bylo 
i v podmínkách městyse. Proto i zde 
v souladu se vzniklou situací musí 
dojít k  úpravám jeho výše. Proto 
půjde v nejbližším období o to, najít 
společnou řeč s nájemníky a situaci 
jim vysvětlit. V první řadě proč musí 
být nájemné zvýšeno a kam vybrané 
finanční prostředky půjdou. Přitom 
je třeba mít na  mysli podstatnou 
věc. Je zásadní rozdíl mezi komerč-
ním pronajímáním a pronajímáním 
samosprávou.

Jak bylo slovy starosty městyse 
řečeno i na veřejném jednání zastu-
pitelstva: „Úřad městyse bude brát 
v úvahu jakési zásady tohoto projektu 
týkající se sjednání nájemného. Tím 
základním je, že mapa nájemného 

neslouží k regulaci (i když na ni úřad 
městyse čeká). Rozhodující bude do-
hoda nájemníka s  úřadem.“. V  pří-
padě, že nájemník nebude souhlasit 
s cenou, může nastat druhá etapa. 
Vypracování znaleckého posudku, 
který by byl jistotou. To ale bude stát 
peníze (je otázka koho) a nájemník 
se poté bude moci obrátit na soud. 
Nabízí se další otázka, kdo uhradí 
již upravené nájemné v případě, že 
nájemník prohraje? A od kdy?

Proto bude úřad dbát jisté při-
měřenosti a bude zohledňovat stáří 
a  technický stav domu, jeho tech-
nologickou výstavbu, technický 
stav bytu a  pochopitelně velikost. 
Městys vlastní celkem 28 nájemních 
bytů. V 14 z nich se nájemné upra-
vovat nebude.

MIROSLAV BARÁK, člen RM

Odkanalizování se 
zatím nerealizuje

Zahájení II. etapy odkanalizová-
ní je stále na vážkách a dá se říci, že 
odpovídá současnému politickému 
dění. Namísto co by politici rozho-
dovali o věcech podstatných ve pro-
spěch a blaho národa a lidí, doslova 

„kydají“ jeden na  druhého špínu 
a tak asi nezbývá čas na řešení věcí 
podstatných. Je tomu tak pravděpo-
dobně i v případě této stavby.

DSO Údolí pod Ostrým pracuje 
v současné době v rámci finančního 
provizoria, neboť nikdo neví, kdy 
dojde k zahájení stavby a tudíž prv-
ním platbám. Úřad pro hospodář-
skou soutěž zatím nedodržel žádný 
z  termínu správního řádu a stano-

visko svazku nedoručil. Vítěz vý-
běrového řízení tak nemůže zahájit 
stavbu. Přičteme-li k  tomu skuteč-
nost, že SFŽP vydal tiskovou zprá-
vu, ve  které se říká, že certifikace 
byla pozastavena z národní úrovně 
v rámci předběžné opatrnosti, niko-
liv z Bruselu, jak snad média mylně 
uvádějí, je situace opravdu vážná. 
Jde o to, že ČR nemůže žádat peníze 
již z pátého evropského fondu. EU 
tak automaticky končí s  propláce-
ním ekologických projektů, které SF 
ŽP vypisuje v celkové hodnotě 142 
miliard korun. Zatím není známo, 
zda se tam řadí i náš projekt.

SOŇA ŠETLÍKOVÁ, členka ZM

Mladí hasiči SDH Dešenice se aktivně připravují a zúčastňují hasičských 
soutěží. Poprvé se prezentovali v Nýrsku 16. 4. Zde se umístili zatím v první 
polovině startovního pole přihlášených a zúčastněných, i když bez medaile. 
Před několika dny se zúčastnili další soutěže opět v Nýrsku. Další část mla-
dých hasičů si připravuje program na místní dětský den, a tak si jen všichni 
přejí, aby bylo hezké počasí. Naposledy se děti podílely na zdobení májky 
v předvečer květnových oslav na návsi v Dešenicích. I za to jim patří poděko-
vání. Text a foto Stanislav Kindlman

Máj
Máj k  nám opět zavítal a  v  De-

šenicích jsme to oslavili tradičním 
způsobem stavěním májky a možná 
někdo také opékal u májového oh-
níčku vuřtíky či jiné pochoutky. Toto 
byla příležitost, kdy se zase spolu 
všichni pěkně sejdeme a přátelsky si 
popovídáme pod rozjasněnou jarní 
oblohou. Ale bohužel, neobešli jsme 
se ani bez májového deště. Nejkrás-

nější ale je, jak příroda pozměnila 
naše okolí. Louky už se zelenají, 
na  polích kvete řepka, všude voní 
květiny…, prostě jaro jak má být, 
všichni už trávíme svůj volný čas 
venku, prací na svých zahrádkách 
a zvelebováním svého okolí. Květen 
je také považován za  měsíc lásky, 
tak se mějte všichni rádi. Zdraví 
vás, všechny čtenáře Dešenického 
zpravodaje, dopisovatel

ZDENDA ULDRYCH


