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Slovo starosty …

vycházíme již od roku 2007

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

Vážení spoluobčané, před několika dny jsme 
vstoupili do roku mnoha přeměn připravených 
naší vládou. Nakolik pro nás budou změny pří-
větivé, ukáže čas. Jisté ale je, že po roce tolik 
proklamovaných úspor se schodek státu pro-
hloubil. Asi by na tom nebylo nic divného. Pod-
statné je, že je nám podsouván dluh na každého 
občana, včetně kojenců. To, myslím si, je nepři-
jatelné. V tomto roce se ale budou konat dvoje 
volby a ty ukážou, nakolik jsou lidé s pravicovou 
vládou spokojeni.

Před koncem roku byl v Dešenicích zastupiteli schválen schodkový roz-
počet. Schodkový proto, že realizujeme stavbu rekonstrukce tvrze, kterou 
musíme předfinancovat. Poté by se měla situace opět měnit. Stejně tak 
bude zahájena stavba odkanalizování II. etapy. Velmi vážně a odpovědně 
se budeme muset zamyslet nad možnou realizací odkanalizování těch částí 
městyse, které se do dotace nedostaly. Předcházet tomu bude ale důsledné 
zjištění opodstatněnosti nabídky, která byla městysi doslova vnucena.

Budeme se zabývat řešením situace v lesích městyse, zejména po per-
sonální stránce, což bude velmi bolestivé. Dnes již víme, že z evropských 
peněz nedosáhneme do konce roku 2014 na žádnou korunu. Proto chceme 
upřít síly na zdroje národní a krajské. Bude-li to jen trochu možné, využije-
me každé možné koruny, která nám bude nabízena. To proto, že bude-li se 
schodek státu prohlubovat, v budoucnu obce a města nedostanou vůbec nic.

Bylo by toho podstatně více, co by bylo třeba vám občanům sdělit a vy-
světlit. Proto vás prosím, posuzujte, navrhujte a připomínkujte vše cestou 
svých zastupitelů, promýšlejte vše po diskusi a projednání daných záleži-
tostí se znalostí dané věci. K tomu vám přeji ještě jednou v roce 2012 zdraví, 
štěstí a pohodu. Všechny jmenované atributy budeme potřebovat.

JAN REJFEK

Ze života městyse…

ROZPOČET PRO ROK 2012 
PROJEDNÁN A SCHVÁLEN

Přípravě rozpočtu pro rok 2012 
byla věnována veliká pozornost. 
Návrhy předložila řada jednotlivců, 
sdružení a  zástupci hasičů a  spor-
tovců. Aktivně se na tvorbě rozpoč-
tu podílel finanční výbor a úvodním 
slovem byl pověřen Ing. David Kra-
tejl. Starosta městyse Jan Rejfek 
úvodem projednávání tohoto bodu 
zvýraznil, že obce (a tam patříme), 
hospodaří podstatně odpovědněji 

než stát, kde se schodek neustále 
prohlubuje.

„Přestože je rozpočet městyse 
schodkový, pořád jsme v  situa-
ci, za  kterou se nemusíme stydět, 
na  rozdíl od  státu. Odpovědnost 
za  stav nesou politici,“ uvedl sta-
rosta Jan Rejfek. Poté informoval 
Ing. David Kratejl občany a zastupi-
tele s využitím písemných podkladů 
o  navrženém rozpočtu a  přednesl 

doporučení k  řešení některých zá-
ležitostí.

Zastupitelé poté rozpočet 
schválili. Celkové příjmy činí 
24 050 500 Kč, výdaje potom 
43 277 700 Kč. Schodek rozpočtu 
bude hrazen z  přebytku hospoda-
ření minulých let a  poskytnutým 
úvěrem. Dále byl schválen závazný 
ukazatel, nadnormativní část mezd 
Základní a Mateřské školy Dešeni-

ce, příspěvkové organizace ve výši 
250 000 Kč. Pro tento rozpočet 
hlasovalo všech 14 přítomných za-
stupitelů.

Zastupitelé poté schválili i  roz-
počtové změny č. 15, kde navýšení 
příjmů činilo 9 547 704 Kč a sníže-
ní výdajů 16 148 250 Kč. I zde bylo 
všech 14 zastupitelů pro.

S. KINDLMAN,
místostarosta

• V předvánočním shonu uspořá-
daly spolky v Milencích, Děpolticích 
i Dešenicích řadu velmi zajímavých 
a atraktivních akcí. Patří jim za to 
velký dík ze strany úřadu městyse.
• Na  faře v  Děpolticích se usku-
tečnil v závěru listopadu minulého 
roku další turnaj v  mariáši. Je-
denadvacet hráčů bylo spokojeno 
s výbornou organizací tohoto klání. 
Stupně vítězů obsadili p.  Poduš-
ka (Klatovy), p.  Pavlík (Nýrsko) 
a p. Kuták (Klatovy).
•  3. prosince proběhl šipkový tur-
naj v KD Milence. Zúčastnilo se ho 
22 soutěžících. V turnaji dětí zvítězi-
li Z. Mašek, M. Brož a T. Řehořová. 
V  „dospělácích“ obhájil prvenství 
J. Kratejl, dále se umístili E. Valešo-
vá a J. Brož.
• VH SDH Dešenice potvrdila 
ve funkcích starosty Josefa Šetlíka, 
velitele SDH Stanislava Kindlmana 
a hospodáře Miroslava Jílka.
• V  kostele sv.  Izidora v  Děpolti-
cích se konal předvánoční adventní 
koncert, kterého se zúčastnilo více 
než 160 lidí.
•  Podruhé se konala mikulášská 
nadílka ve  sklepích bývalé tvrze 

v Dešenicích. I tentokrát za nevída-
né účasti návštěvníků, především 
z okolních obcí. Poděkování za zor-
ganizování této akce patří škole 
a ochotníkům.
• VH fotbalistů TJ Start Dešenice 
zvolila nové funkcionáře. Před-
sedou oddílu se stal V. Pytel, se-
kretářem K. Pytel, pokladníkem 
V. Boublík. Vedoucím byl ustanoven 
T. Zdvořan a mužstvo by měl tréno-
vat V. Tomaka.
•  8. prosince proběhlo na nýrské 
radnici vítání občánků. Tentokrát 
jen z Dešenic. Do života je přivítal 
starosta městyse Jan Rejfek. Byli 
mezi nimi Marek Zach, Vojtěch 
Ptáčník, Tereza Poupová, Dominika 
Karasová a Michaela Šálová.
• Výroční jednání hasičů v Žízně-
ticích proběhlo 10.  prosince. Zají-
mavostí tohoto jednání bylo kromě 
jiného to, že se nepodával tradiční 
guláš, ale „čína“.
•  Další adventní koncert se konal 
v kostele sv. Mikuláše v Dešenicích 
10.  prosince. Návštěvníkům se 
představil Vít Aschenbrenner, To-
máš Bastl, Ludmila Nová a  Lucie 
Zieglerová. 
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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 dostání 
a zakoupení na úřadu městyse.

6. 1., 1900 výroční členská schůze SDH Děpoltice, fara Děpoltice
7. 1., 1800 výroční členská schůze SDH Milence, restaurace Milence
10. 1., 1800 schůzka Klubu žen, bývalá knihovna
13. 1., 2000 reprezentační ples Mysliveckého sdružení Diana Dešenice, 

KD Dešenice
20. 1., 1800 výroční členská schůze Klubu žen, KD Dešenice
24. 1., 1800 schůzka Klubu žen, bývalá knihovna
25. 1., 1500 zápis do 1. třídy ZŠ Dešenice, ZŠ Dešenice
7. 2., 1800 schůzka Klubu žen, bývalá knihovna
11. 2., 2000 reprezentační ples SDH Dešenice, KD Dešenice
18. 2., 1400 dětský maškarní ples ZŠ a MŠ Dešenice, KD Dešenice
21. 2., 1800 schůzka Klubu žen, bývalá knihovna
24. 2., 1800 VH Honebního společenstva Dešenice, restaurace Dešenice
25. 2., 1300 Masopustní veselí spojené s průvodem a zábavou, KD De-

šenice
3. 3., 1300 prvoligový box, KD Dešenice
6. 3., 1800 schůzka Klubu žen, bývalá knihovna
10. 3., 1400 oslavy svátku žen, KD Dešenice

Zasedání RM a rady PK
9. 1., 1500 29. jednání Rady městyse Dešenice, úřad městyse
11. 1., 1300 kontrolní den rekonstrukce tvrze, tvrz, (jen pro pozvané)
19. 1., 1300 kontrolní den rekonstrukce tvrze, tvrz, (jen pro pozvané)
19. 1., 900 školení k problematice KN, Praha, J. Rejfek
23. 1., 1000 jednání Rady PK, Plzeň
23. 1., 1500 30. jednání Rady městyse Dešenice, úřad městyse
2. 2., 1300 kontrolní den rekonstrukce tvrze, tvrz, (jen pro pozvané)
6. 2., 1500 31. jednání Rady městyse Dešencie, úřad městyse
16. 2., 1300 kontrolní den rekonstrukce tvrze, tvrz, (jen pro pozvané)
20. 2., 1000 jednání Rady PK, Plzeň
20. 2., 1500 32. jednání Rady městyse Dešenice, úřad městyse
1. 3., 1300 kontrolní den rekonstrukce tvrze, tvrz (jen pro pozvané)
5. 3., 1500 33. jednání Rady městyse Dešenice, (výjezdní) úřad měst.

Veřejné jednání zastupitelstva městyse a PK
11. 1., 1530 jednání klubu zastupitelů Plzeňského kraje, Plzeň, J. Rejfek
11. 1., 1400 jednání majetkové komise Rady PK, Plzeň, J. Rejfek
22. 2., 1800 11. jednání Zastupitelstva městyse Dešenice, KD Milence
1. 3., 900 setkání starostů na 37. Dni malých obcí, Praha, J. Rejfek

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)
1. semestr
8. a 22. 2., 7 a 21. 3., 4. a 18. 4., 1800 ZŠ Dešenice

•  Rada  se od  posledního vydání 
zpravodaje zabývala připomínkami 
a náměty vznesenými na veřejném 
jednání zastupitelstva. Odpovědi 
na tyto připomínky dostali občané 
na veřejném jednání v prosinci.
• 14.  listopadu projednala rada 
všechny podklady týkající se založe-
ní s. r. o. Lesy Dešenice. Doporučila 
je projednat a schválit na zasedání 
Zastupitelstva městyse Dešenice.
•  Rada vzala na  vědomí další 
žádosti a  doporučení do  rozpoč-
tu městyse pro rok 2012. Přípra-
vou úvodního slova byl pověřen 
Ing. D. Kratejl.
• 10.  listopadu se uskutečnila 
schůzka zástupce firmy Provod 
(odkanalizování) s občany těch částí 
městyse, jejichž domácnosti nebyly 
zahrnuty do konečné realizace pro-
jektu.
•  Rada městyse projednala závěry 
ze schůzky zástupců firem a  orga-
nizací zabývajících se přípravou 
projektové dokumentace stavby pi-
vovaru v Dešenicích. Nyní se čeká 
na vyjádření technologů.
•  Rada schválila na základě výbě-
rového řízení zástupce pro zimní 
údržbu místních komunikací. Vy-
bráni byli Jiří Svoboda (605 532 150, 
737 330 584), Petr Bek (63 735 598) 
a Karel Denk (777 347 184).
•  Stolní kalendáře s přáním do no-
vého roku byly dodány do všech do-
mácností na náklady městyse.
•  Bouřlivé veřejné jednání zastupi-
telstva v Děpolticích 16. listopadu 
neschválilo založení s. r. o. Lesy De-
šenice, přestože to byla jediná mož-
nost, jak řešit i personální obsazení 
této složky. Proti se vyslovilo devět 
zastupitelů.
•  Při hlasování o důvěře Ing. Fialo-
vi a Ing. Maršíkovi vzešel pozitivně 
Ing. Maršík. Naopak panu Fialovi 
dali důvěru jen R. a  J. Němcovi 
a F. Valeš. Pan M. Barák se hlasová-
ní zdržel.
• Vzhledem k  vzniklé situaci ne-
byla projednávána otázka zástupce 
městyse v Honebním společenstvu 
Dešenice. Zástupcem byl navrho-
ván Ing. K. Maršík.
•  28. 11. projednala rada dva ná-

vrhy doplnění jednacího řádu měs-
tyse Dešenice týkající se pořizování 
zvukového záznamu a jmenovitého 
zveřejňování o hlasování k projed-
návaným bodům. Zastupitelé pomě-
rem hlasů 8 pro, 4 proti, 2 zdrželi se 
hlasování předlohy schválili.
•  Rada projednala a  schválila 
závěrečnou verzi oprav místních 
komunikací předloženou projek-
tantem Ing. Macánem, návrh ceny 
vodného a ceny za svoz komunální-
ho odpadu pro rok 2012.
•  Rada odsoudila rozhodnutí 
výboru Honebního společenstva 
Dešenice v souvislosti se zrušením 
valné hromady. Konstatovala, že 
rozhodnutí výboru bylo protiprávní.
•  Poslední jednání rady v  roce 
2011 navrhlo program veřejného 
jednání zastupitelstva, posoudi-
lo výsledky 17. kontrolního dne 
na stavbě rekonstrukce tvrze a sta-
novilo termíny kontrol v roce 2012.
•  Rada dále navrhla jmenovat 
do  Honebního společenstva, jako 
zástupce městyse, pana R. Zacha. 
Jmenování doporučila projednat 
na veřejném jednání zastupitelstva.
•  R. Němec byl navržen a schválen 
do školské rady. Pro jeho působení 
v radě hlasovalo 8 zastupitelů.
•  Rada se zabývala prodejem, koupí 
a směnou pozemků, záměry pro za-
dání změn územního plánu č. 2. Vše 
doporučila k veřejnému projednání.
•  Pan J. Kříž předložil radě proto-
koly o běžných prohlídkách mostů 
v  rámci městyse. Na  návrh staros-
ty městyse rada schválila návrhy 
na drobné úpravy v roce 2012.
• 14. prosince se konalo poslední 
jednání zastupitelstva. Na  progra-
mu jednání bylo téměř 20 bodů. Po-
prvé bylo hlasování o jednotlivých 
bodech zaznamenáváno jmenovitě.
•  Rozpočet pro rok 2012 byl po-
prvé předložen souhrnně včetně již 
předjednaných návrhů od  jednot-
livců a zástupců sdružení a skupin. 
Hlasovalo se jen o  dalším návrhu, 
a to zařadit částku ve výši 10 000 Kč 
na  nové reklamní předměty. Proti 
byli jen R. Němec a F. Valeš, zdržel 
se J. Němec.
•  Zastupitelé vzali na vědomí plán 
společenských, kulturních a  spor-
tovních akcí, termíny jednání rad 
a  zastupitelstev městyse a  Plzeň-
ského kraje. Některá jednání rady 
městyse budou výjezdní za účelem 
poznání daného stavu.

Poplatky zůstávají beze změn
Zastupitelé na  svém posled-

ním jednání kromě cenové změny 
za vodu nemuseli projednávat žád-
né další úpravy. Vždyť už beztak do-
chází k mnohým zvyšováním, které 
ale nikdo v Dešenicích neovlivní.

Poplatková povinnost vzniká 
i držením psa. Zde výši poplatku ne-
měníme. Je třeba ale připomenout, 
že poplatek se hradí po dovršení stá-
ří tří měsíců nebo v den, kdy nabyl 
psa staršího tří měsíců. Držitel je 
také povinen tuto povinnost ohlásit 
do 30 dnů. Ten kdo vlastní více psů, 
zaplatí poplatek i za každého další-
ho psa. Tady jen zdůrazňujeme, že 
od poplatků ze psů jsou osvobozeny 
osoby nevidomé, bezmocné a osoby 
s  těžkým zdravotním postižením, 
osoby provádějící výcvik psů urče-
ných k doprovodu, osoby provozu-

jící útulek zřízený obcí apod.
Poplatková povinnost je rozvrže-

na do tří měsíců a hradit ji můžete 
do  31. března tohoto roku. Poté 
bude provedena jakási inventura 
plateb a  ti zapomnětlivci, kteří to 
v této lhůtě nestihnou, budou vyzvá-
ni k úhradě písemně. Platební mo-
rálkou se bude zabývat pravidelně 
i rada městyse, a protože se tyto zá-
sadní záležitosti budou projednávat 
i na veřejných jednáních, je možné, 
že se hříšníci objeví i v tomto zpra-
vodaji. –úm–

pokračování na str. 4



Poděkování neznámému člověku
Lidé se vracejí s úctou k památkám. Patří k nim i kaplička J. Nepomuc-

kého v lese u vysílače nad Dešenicemi. Kaplička byla v roce 2007 vybavena, 
ale zakrátko, i když pod zámkem, byla vykradena. Zůstalo zde jen pár věcí. 
Proto se sem dodalo několik předmětů s náboženskou tématikou, byl zde 
umístěn i sešit se záznamem pro poutníky a návštěvníky tohoto místa. To 
byl rok 2009 a od té doby zůstal objekt otevřen, neuzamčen.

A najednou nastala změna. Lidé začali nosit do kapličky dary, někdo 
dokonce kapličku vymaloval. To jí hodně změnilo, neboť se zde vyskytovala 
plíseň a tak byly znehodnocovány i předměty zde umístěné. 24. prosince 
jsem byla velmi mile překvapená. Kapličku navštěvují lidé ze širokého oko-
lí, což byl i původní záměr, neboť tím poutní místo ožilo a ožívá. 31. pro-
since jsem zde byla opět společně se sousedy a navíc jsme se zde setkali 
s dalšími návštěvníky, přičemž jsme se dohodli, že toto místo budeme na-
vštěvovat pravidelně. Proto děkuji všem těm, kdo se chovají a budou chovat 
k těmto místům stejně jako ti, co tam už byli a svojí přítomností přispěli 
k znovu oživení tohoto místa. ANNA HALASOVÁ

„Když už umíme létat jako ptáci, plavat jako ryby, tak už zbývá jediné, 
chovat se jako lidé.“

Voda podražila minimálně
Voda se stává výhodným obchod-

ním artiklem. Výhodu při tvorbě 
ceny budou mít v budoucnu jen ty 
obce, které budou vhodným a šetr-
ným způsobem s životně důležitou 
tekutinou hospodařit. K nim patří 
i náš městys. Dlužno také dodat, že 
zatím nemusíme platit tzv. stočné, 
neboť městys není napojen na  od-
kanalizování.

Jestliže cena obou těchto slo-
žek v  některých lokalitách země 
neúměrně stoupá (příklady Plzně, 
Zlína a  dalších míst to dokazují), 
pak v našem případě jde o zvýšení 

ceny jen minimální. Po jednání se 
zástupcem provozovatele (firma 
Vodospol) se podařilo dojednat 
zvýšení ceny o  0,73 Kč (loni to 
bylo o  rovnou 1 Kč) na  19,43 Kč 
bez DPH. V ceně se zároveň odráží 
zvýšení DPH z 10 na 14 %. Závěrem 
dodejme, že cena vodného a  stoč-
ného se v rámci republiky zvedala 
v  průměru o  více než 10 %. V  na-
šem případě to bylo jen 3,76 %. Se 
zvýšením ceny vodného souhlasilo 
všech 14 zastupitelů.

IVETA KINDLMANOVÁ,
členka zastupitelstva městyse

Naše (moje) poznámka
Jak jsem již sdělil na jednání za-

stupitelstva, pracoval jsem kromě 
jiného i v předsednictvu a celostátní 
Radě Sdružení místních samospráv 
(SMS). Jak jistě víte, tato profesní 
organizace se zasloužila o  to, že 
s námi, jako starosty obcí, musí být 
jednáno rovnoprávně v  zájmu na-
rovnání rozpočtového určení daní. 
Jednání byla velmi obtížná, zdlou-
havá a mnohdy nechutná. Často se 
stávalo, že to, co již bylo ujednáno 
a  schváleno, druhý den neplatilo. 
Na tomto stavu se podepsal i premi-
ér Nečas. Ten nedodržel slib, který 
nám dal při demonstraci starostů, 
a  tak i  na  našem úřadě visela vlaj-
ka na  podporu této změny. Došlo 
i k projednávání mnohých perliček.

Jednou z  nich byl návrh minis-
tra Vondry. Ten požadoval mimo 
jiného zvážit návrh rozsahu posí-
lení rozpočtu obcí do  jednoho tisí-
ce obyvatel, kam patříme. A to jak 
z  hlediska potřeb těchto obcí, tak 
i motivace k případnému slučování 
nejmenších obcí. Jinými slovy – pan 

ministr navrhoval neposilovat naše 
rozpočty, protože je záměrem je slu-
čovat. Nebo ještě jinak, nedávejte 
peníze těm, které chceme motivo-
vat ke slučování, nedávejte peníze 
malým obcím, nechte je vyhladovět 
a  tak je k slučování přinutíte. Pan 
ministr zpochybňoval i  jedno ze 
základních kriterií, kterým je počet 
obyvatel. Tím vlastně šel proti pro-
hlášení vlády, jejímž je členem.

Pominu-li skutečnost, že pan 
ministr radí nám, jak to máme dě-
lat, ale sám nedokáže vysvětlit řadu 
finančních záhad a machinací, kte-
ré se za jeho politického působení 
dějí, si kladu otázku, proč to dělá. 
Věřím, že to není snaha zachránit 
naši krásnou malou zem od  ban-
krotu. A je teď jedno, na jaké funkci 
pan mistr seděl, nebo sedí. Proto 
se domnívám, že by si měl zamést 
v první řadě před vlastním prahem 
a potom radit nám. Na schodkovém 
rozpočtu státu se totiž podílí (a to 
velmi úspěšně) i jeho ministerstvo 

„války“. J. REJFEK

Odkanalizování bude zahájeno
Poslední jednání představitelů 

Dobrovolného svazku obcí Údolí 
pod Ostrým přineslo 22. prosince 
2011 přeci jenom pozitivum. Před-
seda svazku informoval přítomné 
o pravděpodobném podpisu smlou-
vy o  přidělení dotace nejpozději 
do 18. 1. 2012, kdy zároveň proběh-
ne slavnostní zahájení stavby na Ha-
mrech v 11.00 hod.

Obce svazku byly seznámeny 
s  novou tabulkou nákladů, z  níž 
vyplývá, že došlo ke zvýšení částky 
členských obcí způsobených na-

výšením neuznatelných nákladů 
a  procentuálních změn způsobe-
ných aktualizací tabulky dle meto-
diky SFŽP.

Vzhledem k tomu, že se některé 
části městyse nedostaly do dotační-
ho titulu (domácnosti za viaduktem 
a  směrem k  Hospůdce Zemanka), 
bude městys řešit celou záležitost 
mimo hlavní akci odkanalizování 
zvlášť po  zjištění objektivnosti na-
bídky ze strany firmy Provod a sku-
tečných nákladů. –jr–

Zpráva o hospodaření v lesích
K 23. 11. 2011 činily výdaje na hospodaření v lesích městyse Dešeni-

ce 9 472 000 Kč. Naopak příjmy byly 18 934 000 Kč. Hospodářský výsle-
dek byl tedy prozatím 9 462 000 Kč. Tržby byly z prodeje dříví – celkem 
15 257 000 Kč, kterého se prodalo 8 755 m³ včetně samovýrob a z dotací 
poskytnutých Krajským úřadem a Státním zemědělským a intervenčním 
fondem. LS Ing. KAREL MARŠÍK 

V pořadí již IV. módní přehlídka organizovaná Klubem žen a Alenou 
Vobroučkovou z Nýrska opět potěšila, pobavila, ba co víc, řada návštěvníků 
si odnesla hodnotné ceny z připravené tomboly. O více než stovku cen se 
postarala především paní Lída Součková, za což jí patří obdiv a poděkování.

Hudebně celou akci provázal Radovan Žako a o občerstvení se postarali 
čestní členové Spolku pro radost. ANNA HALASOVÁ

Módní přehlídka opět potěšila



Naši jubilanté…
od 14. ledna 2012
Růžena Černá 88
Jiří Fraus 70
Anna Junková 50
Jiří Nový 65
Zdena Baraňáková 60
Jiří Linhart 65
Josef Denk 60
Emilie Pangerlová 83

únor
Anna Soušková 71

Aloisie Soušková 92
Marie Šlehoferová 79
Helena Petráková 71
Helena Nová 71
Libuše Kajínková 55
Květoslava Votavová 65
František Ryšavý 74
Karel Řehoř 73

do 16. března
Eliška Valešová 55

BLAHOPŘEJEME!!!

Dešenický zpravodaj pro občany městyse připravila redakční komise ve složení: Helena Boučková, Vlastimil Hálek, Jan Kučera, František Valeš, Jan 
Rejfek. 1. číslo 6. ročníku v roce 2012 vyšlo 13. ledna. Ohlasy a příspěvky zasílejte i cestou e-mailové adresy obecdesenice@nextra.cz nebo oudesenice@
nextra.cz. Evidováno MK ČR E 17235. Příští vydání 13. dubna 2012.

Větrná kalamita 
v dešenických lesích

V pátek 16. 12. 2011 se přehnal údolím kolem potoka Jelenky silný vítr, 
který napáchal v našich lesích škody. Vývraty a zlomy utrpělo asi 2 000 m³ 
dřeva, převážně smrku. Dále bylo zničeno několik oplocenek. Nejvíce byla 
postižena katastrální území Datelov, Městiště, Divišovice a  Děpoltice. 
Ihned po kalamitě se rozjely všechny práce pro její likvidaci. Nasazeno bylo 
šest těžařů, dva koně, pět traktorů a jeden harvestor. Do vánočních svátků 
se podařilo opravit převážnou část oplocených kultur a do konce roku zpra-
covat asi 1 000 m³ kalamitního dřeva. Je třeba poděkovat všem, kteří rychle 
zareagovali na vzniklou situaci a pomohli i o vánočních svátcích se zpraco-
váním kalamity a zejména s uvolněním lesních cest a s opravami oplocenek.

LS Ing. KAREL MARŠÍK 

Cena za svoz odpadu 
zůstane stejná

Zajímavou informaci poskytl 
veřejnosti i  zastupitelům starosta 
městyse J. Rejfek, když byla projed-
návána cena za svoz odpadů. V čem 
zajímavost spočívala?

„Odpady, ať už komunální, nebo 
zpětný odběr, patří k těm složkám, 
kde je řada otazníků a mnoho ne-
dořešeného. Jestliže v  jiných ze-
mích je odpad národní surovinou 
(je tomu například v  Německu), 
tak u nás odpad zatím zahrabává-
me do země. Odsuzujeme Temelín, 
těžbu a topení uhlím, fotovoltaiky 
a některé další obnovitelné zdroje, 
ale neříkáme kde a za  jakou cenu 
získat zdroje světla, tepla a podob-
ně,“ sdělil starosta. V  německém 
Schwandorfu působí spalovna 
odpadů více než 30 let a  odpadu 
si zde váží jako národního paliva 
a  suroviny. V  ČR se proti spalov-
nám hodně brojí. V jediném, v čem 
se pokročilo, bylo, je a snad zůsta-
ne třídění odpadů.

Městys v  minulosti doplácel 
na  jednoho obyvatele 95,80 Kč. 

Nyní se situace lepší a bude doplácet 
38,40 Kč. Situace se tedy částečně 
zlepšila, ale stále je co napravovat. 
Vyvážíme nenaplněné kontejnery 
se sklem a  papírem. Jediné v  čem 
je situace dobrá je vývoz plastů. 
Cena za svoz proto zůstane stejná 
jako v  loňském roce. Ale může se 
leccos změnit. Cílem městyse bude 
do budoucna zvýhodňovat ty obča-
ny, kteří prokazatelně odpad třídí, 
kteří nebudou spekulovat a připojí 
se ke  snížení celkových nákladů 
na  likvidaci odpadů. Měl by tomu 
napomoci i  nový zákon. Náklady 
na  jednoho poplatníka nemusí 
být zvyšovány za  předpokladu, že 
se s  tímto problémem vypořádají 
všichni občané bez výjimky. V opač-
ném případě musí všichni počítat 
s tím, že budou doplácet na lajdáky 
a podvodníky. A ti zase musí počí-
tat s  tím, že jejich vývoz bude čas 
od času kontrolován, i když jim to 
bude nepříjemné.

IVETA KINDLMANOVÁ,
členka ZM

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

Živý Betlém 18. 12. 2011 přitáhl řadu návštěvníků, a to nejen místních. 
Poděkování za to patří dešenickým ochotníkům, kteří podobně jako každý 
rok nezklamali.

Tradičně ve tvrzi proběhl čertovský rej, který se stává tradicí. Do Dešenic 
tentokrát zavítali návštěvníci ze širokého okolí, a tak se celkový počet návštěv-
níků vyšplhal na několik stovek.

•  Zastupitelé schválili R.  Zacha 
jako zástupce městyse do Honební-
ho společenstva Dešenice. Součas-
ný starosta společenstva P. Nový byl 
pověřen svoláním valné hromady 
v  co možném nejkratším termínu. 
R. Němec se zdržel hlasování.
•  Zastupitelstvo schválilo změ-

nu č. 1 územního plánu spočívající 
v možnosti stavby rodinného domku 
v k. ú. Žíznětice. 12 zastupitelů sou-
hlasilo, R. a J. Němcovi se zdrželi.
•  Strategické záměry městyse byly 
přijaty jednomyslně všemi volenými 
zástupci. –úm–

Z jednání rad a zastupitelstva…
dokončení ze strany 2


