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Slovo starosty …

vycházíme již od roku 2007

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

Vážení spoluobčané, 
plesová sezóna a  období veselí a  zimních 

radovánek končí. Pravda, v mnohých městech 
a  obcích se řada akcí tohoto typu ještě usku-
teční. Ne jinak tomu bude i u nás. Přesto chci 
za  organizátory a  obětavce z  řad spolků, ale 
i dalších občanů poděkovat za zdárnost všech 
kulturních a společenských událostí. V řadách 
občanů máme spolehlivé a  obětavé organizá-
tory a pořadatele, bez kterých to vlastně nejde.

Nejen zábavou je ale člověk živ. Pokračova-
la, i když s krátkou přestávkou, rekonstrukce bývalé tvrze. Připravuje se 
zahájení II. etapy odkanalizování, zejména po projektové stránce. Občany 
budeme postupně navštěvovat a upozorňovat je na realizaci tohoto nezbyt-
ného díla. V nejbližších dnech budou zahájeny stavební a sadovnické úpra-
vy okolí tvrze, kde městys získal peníze v soutěži Vesnice roku 2011. Ani 
úřad městyse nelenil. Připravil cca 10 žádostí o dotace, které chceme využít 
při realizaci schválených záměrů. Pochopitelně pokud budou přiděleny.

Během posledních dvou měsíců nás navštívila řada institucí a kontrol-
ních orgánů. I když nás to zatěžovalo, protože čas se dal zužitkovat pod-
statně lépe, z kontrol plánovaných i neplánovaných jsme vyšli velmi dobře. 
A to jak na úřadě, tak i ve škole.

Potěšitelné je, že úspěšně pod vedením tajemnice úřadu Ing. H. Bouč-
kové pokračuje 1. semestr Virtuální univerzity třetího věku. V souvislosti 
s ní se o nás kladně hovořilo i v Senátu Parlamentu ČR. Tady chci připome-
nout, že lze otevřít i další třídu za předpokladu, že by o studium byl zájem. 
I organizačně jsme schopni to zvládnout. Co si tedy přát? Snad jen, aby se 
při pochopení nás všech plánované záměry zdařily. Připomenout bychom 
si vše mohli při oslavách 740 let vzniku městyse v létě. JAN REJFEK

Ze života městyse…
• Tříkrálová sbírka v  Dešenicích 
vynesla obnos ve  výši více než 
3 500 Kč. Úřad městyse touto ces-
tou děkuje všem občanům za  pří-
spěvek.
•  Přátelé české historie – občan-
ské sdružení 01 Klatovy navštívilo 
městys pod vedením I. Rubáše 12. 
února 2012. Přibližně pět desítek 
nadšenců zabývající se historií na-
vštívilo bývalou tvrz, kostel sv. Mi-
kuláše a přijalo pozvání k návštěvě 
malířky A. Halasové.
•  Zpráva o  bezpečnostní situa-
ci a  kriminalitě hovoří, že v  roce 
2011 došlo v obvodu Nýrsko ke 159 
trestným činům. Je to o 30 více, než 
v předešlém roce.
•  Kancelář finančního arbit-
ra, jako organizační složka státu, 
vznikla pro potřeby občanů. Hlav-
ním posláním je rychlé, bezplatné 
a efektivní vyřizování sporů občanů 
a finančních institucí.
•  Oslavy 740  let vzniku městyse 
připravuje úřad ve spolupráci s dal-
šími složkami. Při této příležitosti 
budou do užívání předány dvě stav-
by, rekonstrukce bývalé tvrze a par-
kové úpravy jejího okolí.
•  Plesy Mysliveckého sdružení 
Diana Dešenice i SDH Dešenice se 
vydařily. Na  skutečnosti neubrala 
ani o něco nižší účast návštěvníků 
těchto tradičních akcí. Poděkování 

za to patří představitelům a organi-
zátorům obou složek.
•  K poražení stromů, zdravotním 
prořezávkám a  dalším úpravám 
dřevin dojde v okolí tvrze a u koste-
la sv. Mikuláše. Dřevo bude rovno-
měrně rozděleno mezi sbory dobro-
volných hasičů.
• 17. ledna se v Senátu P ČR kladně 
hovořilo o Dešenicích v souvislosti 
se vzděláváním seniorů. Přítomen 
tohoto jednání na základě pozvání 
místopředsedy Senátu byl starosta 
městyse Jan Rejfek.
•  Práce na tvrzi byly díky mrazům 
pozastaveny na dobu asi tří týdnů. 
Zhotovitelská firma bude nyní pra-
covní výpadek dohánět, neboť ter-
mín dokončení se blíží a je plánován 
na květen tohoto roku.
•  Dvě výběrová řízení na vybavení 
interiérů tvrze a sadovnické úpravy 
byla vyhlášena v únoru tohoto roku. 
Vítězové budou známi v  březnu. 
Za  účelem stavebních a  sadovnic-
kých úprav byly osloveny i  místní 
firmy.
•  Protokol vystavený Plzeňským 
inspektorátem České školní inspek-
ce říká, že nebyly zjištěny žádné 
nedostatky a problémy ve využívání 
finančních prostředků poskytnu-
tých ze státního rozpočtu. Nebylo 
zjištěno porušování právních před-
pisů v ZŠ a MŠ Dešenice.

Na odkanalizování 
lze žádat o půjčku

Městys Dešenice vyhlásil dne 23. února 2012 výzvu k podání žá-
dostí na čerpání půjček z prostředků „Fondu rozvoje bydlení na území 
městyse“. Zastupitelstvo schválilo při posledním jednání vyhlášení 
této výzvy za účelem využití peněz na zřízení přípojky k veřejné ka-
nalizační síti. Lhůta splatnosti bude tříletá s čtyřprocentním úrokem. 
Maximální limit byl omezen horní hranicí ve výši 25 000 Kč.

Na úřadě městyse v Dešenicích obdrží zájemci o půjčku podrobné 
informace a formuláře žádosti, který je nutno odevzdat spolu s přede-
psanými přílohami do 19. března tohoto roku. –úm–

 Jako již tradičně se masopust v Dešenicích vydařil. Pochvalu zasluhují 
nejen hasiči, ale i děvčata z Klubu žen. Na našem snímku jsou účastníci ma-
sopustního veselí (i když ne všichni) na tzv. Husím plácku, kam masopustní 
družina ráda chodí pro vstřícnost a bohatost občerstvení. A nejen to, otevře-
nost, laskavost a jen ty nejlepší vztahy jsou v této části městyse samozřejmostí.

Foto Anna Halasová



ÚŘAD
MĚSTYSE

MĚSTYS
DEŠENICE

Z jednání rad 
a zastupitelstva…

Zveme vás na kulturní,
sportovní a společenské akce…
10. 3., 1400 oslavy svátku žen, KD Dešenice
20. 3., 1800 schůzka Klubu žen, bývalá knihovna
26. 3., 1800 beseda s poslankyní Ivanou Levou, KD Dešenice
27. 3., 1230 turnaj ve voleném mariáši, Fara Děpoltice
31. 3., 1400 kopaná Dešenice–Železná Ruda, hřiště TJ Start
 3. 4., 1800 schůzka Klubu žen, bývalá knihovna
 7. 4., 1400 kopaná Dešenice–Dlažov, hřiště TJ Start
17. 4., 1800 schůzka Klubu žen, bývalá knihovna
21. 4., 1430 kopaná Dešenice–Vrhaveč, hřiště TJ Start
27. 4. uzávěrka 3. čísla Dešenického zpravodaje
 2. 5., 1800 schůzka Klubu žen, bývalá knihovna
 5. 5., 1700 kopaná Dešenice–Janovice nad Úhlavou, hřiště TJ Start

Zasedání RM a rady PK
15. 3. Kontrolní den stavby tvrze (jen pro pozvané)
19. 3., 1500 34. jednání Rady městyse Dešenice, úřad městyse
26. 3., 1000 Zasedání Rady Plzeňského kraje, Plzeň
29. 3. Kontrolní den stavby tvrze (jen pro pozvané)
 2. 4., 1500 35. jednání Rady městyse Dešenice, úřad městyse
12. 4. Kontrolní den stavby tvrze (jen pro pozvané)
16. 4., 1500 36. jednání Rady městyse Dešenice, úřad městyse
23. 4., 1000 Zasedání Rady Plzeňského kraje, Plzeň
26. 4. Kontrolní den stavby tvrze (jen pro pozvané)
30. 4., 1500 37. jednání Rady městyse Dešenice, úřad městyse

Veřejné jednání zastupitelstva městyse a PK
12. 3.,  900 Jednání Zastupitelstva PK, Plzeň
14. 3., 1400 Jednání majetkové komise Rady PK, Plzeň, J. Rejfek
19. 3., 1400 Jednání krajské rady zastupitelů, Plzeň, J. Rejfek
20. 3.,  900 Setkání starostů Plzeňského kraje, Plzeň, J. Rejfek
11. 4., 1400 Jednání majetkové komise Rady PK, Plzeň, J. Rejfek
25. 4., 1800 12. jednání Zastupitelstva městyse Dešenice, KD Dešenice

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

•  Dne 9. ledna 2012 se sešla rada 
městyse poprvé v  novém roce. 
Projednala všechny připomínky 
a  náměty z  veřejného jednání za-
stupitelů, které se konalo v prosinci. 
Veřejnost byla se závěry seznámena 
22.  2. na  zasedání zastupitelstva 
v Dešenicích.
•  Rada  se zabývala informací 
Ing. K. Maršíka týkající se odpraco-
vaných brigádnických hodin ze stra-
ny Mysliveckého sdružení DIANA 
Dešenice. Z informace vyplývá, že 
bylo odpracováno 260 hodin v hod-
notě 21 681 korun. Tyto peníze byly 
ušetřeny městysi.
•  Dále se RM zabývala cenovou 
úpravou limitů věcných darů při ži-
votních jubileích. Zároveň rozhodla 
o úpravách všech položek vzhledem 
ke zvýšení cen.
• Členové rady byli seznámeni 
s  došlou poštou a  mimo jiné také 
s oznámením o zahájení správního 
řízení na  základě žádosti městyse 
týkající se výjimky na  používání 
chemikálií v lesích městyse.
•  23. ledna přizvala RM k jednání 
Ing. L. Hršela. S ním byly konzulto-
vány některé nedostatky projevující 
se na stavbách, například zatékání 
do  objektů, uvolnění střešní kryti-
ny, popraskání částí okolo zárubní 
a podobně.
•  Rada vybrala za  účelem zhoto-
vení geometrických zaměření pro 
vypracování smluv s  věcným bře-
menem po I. etapě odkanalizování 
pana Pavla Hucka z Klatov.
•  Dne 18. ledna byla za přítomnos-
ti náměstka ředitele SFŽP M. Mou-
lise slavnostně zahájena II. etapa 
odkanalizování, kdy celkové uzna-
telné náklady činí 128 352 855 Kč.
•  Z podnětu J. Rumla podal úřad 
městyse opětovně na Policii ČR žá-
dost týkající se osazení dopravního 
značení a omezení rychlosti v části 
obce Milence v  prostorách místní 
křižovatky. Odpověď policie zatím 
neznáme.
•  Obsah výběrového řízení na sa-
dovnické a  stavební úpravy měli 
možnost členové rady ovlivnit tím, 
že bylo rozhodnuto přednostně při 
vyhlášení oslovit místní podnikate-

le. Ti byli zároveň vybráni a později 
osloveni.
•  Starosta městyse J. Rejfek se zú-
častnil konference na téma „Evrop-
ský rok aktivního stárnutí“ v prosto-
rách Senátu P ČR, kde se hovořilo 
i o Dešenicích. Dešenice, ale i další 
obce byly vyzvednuty za organizaci 
Virtuální univerzity třetího věku.
•  Poslankyně Mgr.  Ivana  Levá 
(KSČM) projevila zájem navštívit 
městys Dešenice. Návštěva bude 
zorganizována dne 26.  3. s  pro-
hlídkou tvrze, školy a dalších částí 
městyse. Poté se uskuteční veřejná 
beseda s občany městyse.
•  Počátkem února se rada zabýva-
la dalším postupem prací na  tvrzi. 
Přes neúměrně nízké teploty byly 
práce dočasně zastaveny. Stavba ji-
nak probíhá v souladu s plánem a je 
předpoklad, že bude včas v souladu 
se smlouvou ukončena.
• Na všech jednáních rady od po-
čátku roku byla projednávána per-
sonální situace v  lesích městyse. 
Na jednání dne 6. února se většina 
členů rady (3 pro, 1 zdržel se, 1 pro-
ti) rozhodla opět svolat veřejné jed-
nání zastupitelstva s cílem opětovně 
projednat založení společnosti s r. o.
• Členové rady byli pravidelně 
na všech jednáních seznamování se 
zpracováním návrhů žádostí o  do-
tace. Této otázce se věnujeme na ji-
ném místě zpravodaje.
•  Rada se seznámila s bezpečnost-
ní situací městyse na základě zprávy 
předložené Policií ČR, OO Nýrsko.
•  Zastupitelé čtrnácti hlasy sou-
hlasili s  výroční zprávou školy 
o hospodaření v  roce 2011 včetně 
převodu přeplatku ve výši 97 000 Kč 
na pořízení keramické pece včetně 
spotřebního vybavení.
•  Stejným počtem hlasů byla 
schválena inventarizační zpráva. 
Městys má majetek ve výši 197,357 
miliónu korun.
•  Rozpočtové změny č. 1/2012 
v celkové výši 330 197 Kč bez DPH 
odsouhlasili všichni zastupitelé. Tý-
kají se realizace opatření v bývalé 
tvrzi. Nejvíce „spolkne“ bezpeč-
nostní elektronický systém.
• Šest zastupitelů (Němec J. a R., 
Valeš F., Stuiber L., Barák M., Zach 
R.,) nesouhlasilo se založením spo-
lečnosti s r. o. Lesy Dešenice, jeden 
(Kindlman S.) se hlasování zdržel, 
sedm (Brož J., Šetlíková S., Kindl-
manová I., Pytel V., Rejfek J., Lerach 
M., Šetlík J.) bylo pro. Hlasování se 
nezúčastnil S. Chlup. –úm–

Žádáme o peníze 
z dalších dotačních titulů

Zastupitelé byli na  posledním 
jednání seznámeni s dalšími žádost-
mi o dotace, v rámci kterých chce 
městys realizovat některé schvále-
né záměry.

Do  konce ledna byla podána 
žádost v  rámci grantového řízení 
Nadace ČEZ na výstavbu víceúčelo-
vého sportovního hřiště. Maximální 
příspěvek činí jeden milión korun. 
Žádost byla zaregistrována a dnes 
čekáme na vyjádření správní rady.

Další žádost byla podána na Mi-
nisterstvo kultury. Konkrétně žádá-
me o peníze na opravu části střechy 
kostela sv. Mikuláše z havarijního 
programu. Pokud to dobře dopad-
ne, městys obdrží 0,3 miliónu korun.

Ke Krajskému úřadu Plzeňského 
kraje směřovala další žádost na pe-
níze z oblasti ekologie. Ty budou vy-
užity na vysazení dřevin v mateřské 
školce. Žádost byla podána v soula-
du s pravidly ve výši 26 410 Kč. Žá-
dost na opravu sociálního zařízení 

v MŠ – celková částka náhrady činí 
197 900 Kč, výše požadované dota-
ce je 138 500 Kč.

Státní fond životního prostře-
dí přidělí dotaci v  minimální výši 
0,4  miliónu korun na  stavební 
a sadovnické úpravy v okolí bývalé 
tvrze. Zbytek si musíme v rámci své-
pomoci zhotovit sami a dokázat tak, 
že Zelená stuha nám byla přidělena 
oprávněně. Další dvě žádosti smě-
řují k Ministerstvu pro místní roz-
voj. První bude sloužit k  výstavbě 
dětského hřiště v Milencích ve výši 
113 834 Kč, druhá k  realizaci tvo-
řivé dílny při základní škole ve výši 
184 144 Kč.

Jsou připraveny dvě žádosti 
z  dispozičního fondu. Obě budou 
sloužit připravovaným oslavám 740 
let vzniku městyse v  celkové výši 
13 000 EU. O dalších žádostech vás 
budeme informovat v  dalších čís-
lech tohoto zpravodaje.

S. ŠETLÍKOVÁ, zastupitelka



Program
1. Vystoupení děti ZŠ a MŠ Dešenice
2. Úvodní slovo starosty městyse
3. Promítnutí filmu a snímků z minulých oslav 
4. K tanci a poslechu hraje duo „TOMÍKA“ Jonáše z Nýrska

OSLAVU SVÁTKU ŽENOSLAVU SVÁTKU ŽEN
Úřad městyse Dešenice vás zve na

Koná se v sobotu 10. března 2012 od 14.00 hod. v KD Dešenice.

Občerstvení zajištěno (pro ženy zdarma).
Na oslavu zveme širokou veřejnost!

v dopoledních hodinách od 8 do 11 hodin
a v odpoledních hodinách od 13 do 15 hodin.

Zápis do materské školy
se koná 28. brezna

„Zprávy“ ze školy
Do druhého pololetí školního roku jsme nastoupili plni energie. A tu 

jsme také potřebovali. Hned v  lednu jsme měli ve  školní jídelně kont-
rolu OHS. Kromě běžné kontroly hygieny a dodržování norem jídel se 
MUDr. Nová zaměřila na pestrost jídelníčků. Kontrola proběhla naprosto 
bez závad, Ing. Boučková (vedoucí ŠJ) byla velice pochválena za vynikající 
skladbu a pestrost jídel, zároveň byla požádána o předání jídelníčků jako 
vzorových ukázek pro ostatní školní jídelny.

A v únoru proběhla ve škole třídenní inspekce ČŠI (Plzeňský inspektorát 
České školní inspekce). I tato kontrola dopadla výborně, nebylo zjištěno 
žádné porušení právních předpisů. A opět, téměř jako pokaždé, jsme sklidi-
li pochvalu za prostředí školy, přístup k dětem a jejich výchově a vzdělávání.

25. 1. 2012 se uskutečnil zápis prvňáčků pro školní rok 2012/2013. 
K zápisu se dostavilo 6 dětí, z toho 5 dětí přijde v září do 1. třídy. Rodiče 
jednoho dítěte požádali o odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Výchovně vzdělávací proces probíhá v souladu se školním vzdělávacím 
programem. Paní vychovatelka využila mrazivého počasí a v co největší 
míře chodila s dětmi bruslit. Letos jsme se dočkali i bobování. Kromě nor-
mální výuky se připravujeme na recitační soutěž do Nýrska, děti vyrábějí 
dárky pro maminky a připravují si vystoupení k oslavě svátku žen. Pomalu 
se začneme chystat na Velikonoce, na den otevřených dveří a Velikonoční 
jarmark dětských výrobků. Mgr. Y. SUCHANOVÁ

Tak začíná jedna z písniček z dílny pánů Svěráka a Uhlíře. I my s tímto 
tvrzením souhlasíme a děti bezesporu také. A proto jsme se na náš maškar-
ní ples připravovali pilně celý týden. S dětmi jsme si užili spoustu legrace, 
třeba když nás přišla navštívit klaunská holka Julinka. I když děti dobře 
věděly, že Julinka je převlečená paní učitelka, spontánně reagovaly, smály 
se a „trdlovaly“ s ní. Děti si mohly vyzkoušet, jak těžkou práci má klaun 
v cirkuse. Umí například chodit po laně, žonglovat nebo někoho rozesmát! 
No to teda je práce, že byste nevěřili…

No, a v sobotu naše snažení vyvrcholilo maškarním plesem. Mile pře-
kvapeni jsme byli hojnou účastí i spoustou krásných masek, které jsme 
upřímně obdivovali a dovedeme si představit, kolik času rodiče strávili ne-
jen přemýšlením, za jakou masku letos děti půjdou, ale také její samotnou 
výrobou. Smekáme před fantazií a umem mnohých rodičů. A právě proto 
nevyhlašujeme nejhezčí masku, vítězem se pak stává jen ten jediný a podle 
mého názoru je to nespravedlivé. Pro nás jsou vítězi všichni, kdo přišli. 
Děkujeme a za rok se těšíme na viděnou na dalším MAŠKARNÍM BÁLU.

R. VLČKOVÁ

Nejlepší plesy jsou maškarní…

Připomínáme…
Úřad městyse Dešenice touto cestou připomíná občanům povin-

nost týkající se úhrady poplatků ze psa a likvidaci odpadů. Připomíná-
me, že výše poplatků se nezměnila a zůstala na stejné úrovni loňského 
roku. Poplatky mají být uhrazeny do 31. 3. 2012. Poté budou zaslány 
zbývajícím dlužníkům složenky (což je ale výdaj navíc). Nebudou-li 
uhrazeny, přistoupí městys k řešení situace v rámci norem umožňují-
cích mu zákonem. –úm–

Svoz železa
Sbor dobrovolných hasičů městyse Dešenice připravuje likvidaci 

starého a nepotřebného železa. Upozorňujeme, že svoz tohoto nepo-
třebného šrotu uskuteční hasiči jen v Dešenicích a bude proveden 
v sobotu 28. dubna od ranních hodin. Občany upozorňujeme, aby 
připravili nepotřebný šrot před svými domy. –úm–

Až dojde 
trpělivost…

Ano. Tak nějak se dá úvodem dů-
razně upozornit majitele psů na dvě 
základní povinnosti vyplývající z vy-
hlášky, kterou schválili zastupitelé 
městyse, a  kterou zatím nikdo ne-
změnil ani nezrušil.

První povinností je zajistit si 
v souladu s vyhláškou a zákonnými 
normami pohyb psa. Úřad městyse 
není od toho, aby každých deset dní 
řešil upozornění občanů na  volné 
pobíhání psa, navíc bez náhubku. 
Druhou povinností je úklid psích 
extrementů. Stačí se podívat před 
úřadem městyse, místní prodej-
nou, zázemí za restaurací a na dal-
ších místech. Všude tam, zejména 

po roztání sněhu se ukazuje, jak je 
nakládáno s  vyhláškou, a  hlavně 
jak se chováme k sousedům. Všem 
nám společně to vadí. Všichni dob-
ře víme, kdo chodí nakupovat pří-
padně kam venčit psa. Nelehko se 
píší tyto řádky, zvláště když víme, 
o koho se jedná. Úřad městyse tou-
to cestou upozorňuje, že až dojde 
trpělivost, nemusí to při řešení pro-
blémů být pro majitele psa příjem-
né. Proto vážení, nedalo by se těmto 
situacím předejít? A nebo skutečně 
chcete zažít tu ostudu a být předvo-
lání na úřad, případně do správního 
řízení v Nýrsku. Stojí vám to za tu 
ostudu? –úm–

Snímek z maškarního karnevalu 18. 2. 2012.



Naši jubilanté…
od 16. března
Marie Míšková 73
Zdena Cihlářová 79
Marie Pulcová 71
Anna Kindlmanová 65
Vojtěch Klička 73
Jaroslav Mlád 71
Jiří Holý 65
Jiří Herman 78

duben
Ladislav Hlůžek 73
Božena Javorská 65
Marie Javorská 60
Václav Boublík 50
Václav Presl 80
Josef Habada 72
Helena Brožová 65

do 4. května
Helena Siváková 55

BLAHOPŘEJEME!!!

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

Nýrskou halovou ovládl 
Norton Milence

Nýrskou halovou ligu, která vy-
vrcholila 11. února finálovým kolem, 
ovládl Norton Milence. Již 4. ročník 
sálové kopané konaný v hale při ZŠ 
Komenského v Nýrsku za účasti šes-
ti týmů měl napínavou atmosféru. 
To proto, že po ukončení základní 
části byl Norton Milence na 2. místě 
za SG Nýrsko. Finálové kolo rozhod-
lo o konečném umístění našich týmů, 
kdy HPP Milence po prohře s Pobře-
žím kocoviny 2:8 obsadil 6.  místo. 
Zápas o první místo nakonec v na-
pínavém souboji lépe zvládl Norton 
Milence a porazil SG Nýrsko 5:2.

Kanonýrem ligy se stal Honza 
Kotáb s  22 góly z  SK Norton Mi-
lence. Nejlepším brankářem se stal 
F. Kačírek s HS Gang Hojsova Stráž, 
nejlepším hráčem Ivo Pavlík s SG 
Nýrsko. Nejrychlejší gól vstřelil 
R. Toman (v 11. vteřině) z HPP Mi-
lence. Nejkrásnější gól vstřelil Jiří 
Malý z SK Norton Milence.

Pořádající tým děkuje hráčům, 
rozhodčím ale i vedení ZŠ za zázemí 
ve sportovní hale. Dík patří i časo-
míře, 62letému Jardovi Svobodovi. 
Výsledky najdete na  www.norton-
-milence.cz. –zz–

Dešenický zpravodaj pro občany městyse připravila redakční komise ve složení: Helena Boučková, Vlastimil Hálek, Jan Kučera, František Valeš, Jan 
Rejfek. 2. číslo 6. ročníku v roce 2012 vyšlo 9. března. Ohlasy a příspěvky zasílejte i cestou e-mailové adresy: obecdesenice@nextra.cz nebo oudesenice@
nextra.cz. Evidováno MK ČR E 17235. Příští vydání 4. května 2012.

Ošetřujte komíny i topná tělesa
Přestože k nám byla letošní zima zatím milosrdná, nový zákon plat-

ný od loňského roku přinesl více odpovědnosti majitelům domů za ko-
míny a revize topných těles. Úřad městyse se v minulosti staral o své 
občany v tom, že kominíka vždy objednal. Bohužel ne všichni této 
služby využívali, a tak ze strany firem ochabl zájem do Dešenic jezdit.

Po domluvě a s cílem vyhovět žádostem některých žadatelů a obča-
nů zveřejňujeme alespoň telefonní čísla, na kterých si můžete kominí-
ka objednat, případně s ním dohodnou termín jeho návštěvy. Vhodné 
je domluvit se i se sousedy, zcela jistě se poplatky tak sníží. Za úče-
lem vymetení komínů, ale i provedení nezbytných revizí můžete volat 
na mobilní čísla 721 145 118, nebo 602 169 119 – p. Bureš. –úm–

Budou mít Dešenice 
opět pietní místo?

Ve většině obcí a měst jsou památníky nebo pitní místa připomína-
jící naší minulost a historii. Bylo tomu i v Dešenicích.

Připomeňme, že v roce 1927 byl ustaven Výbor pro vznik pomníku 
pod vedením J. Fleischmanna, truhláře z Dešenic. Tento výbor objed-
nal a nechal zhotovit pomník u kamenického mistra Metznera v Nýr-
sku. Celkové náklady se vyšplhaly na 26 368,20 Kč. Obnos byl hrazen 
ze sbírky a dobrovolných příspěvků. Odhalení pomníku se konalo dne 
21. 7. 1929.

Později byl pomník upraven a byly z něho odstraněny nápisy (jmé-
na) i deska. Nikdo neví přesně kdy a proč.

V současnosti se nabízí toto pietní místo obnovit. Sama veřejnost 
by ale měla říci a navrhnout, komu bude sloužit. Zda padlým ze svě-
tových válek (nebo jen z té první), nebo například Sboru dobrovol-
ných hasičů. V prvním případě na zhotovení můžeme žádat o dotaci 
Ministerstvo obrany. Při jiných řešeních si budeme muset toto místo, 
jeho úpravu a podobně zařídit sami. Úřad městyse v této souvislosti 
vyzývá veřejnost k předložení nejen historických materiálů dokazují-
cích působnost tohoto pietního místa, ale i sdělení možných návrhů, 
jak tohoto místa do budoucna využít.

Eva Kratochvílová, kronikářka

Občanské sdružení Přátelé české historie z Klatov navštívilo po delší 
době opět Dešenice. Přibližně pět desítek nadšenců uvítal starosta městyse 
Jan Rejfek, který je provedl nejen tvrzí, ale i kostelem sv. Mikuláše. Sezná-
mil je se záměry oprav a rekonstrukcí, ke kterým dochází a ještě docházet 
bude. Ivan Rubáš zároveň předal starostovi městyse peněžní částku ve výši 
1365 Kč, kterou věnovali historici na záchranu kostela. Úřad městyse a ve-
dení radnice touto cestou vyjadřuje poděkování za příspěvek, který bude 
použit na obnovu této památky. „Co se týče našeho dobrovolného příspěv-
ku, vybíráme ho všude na všech místech, která navštívíme a darujeme ho 
těm dotyčným velmi rádi. Myslíme si, že podporovat v regionu nebo v naší 
zemi našince (a pomáhat si navzájem) je (a mělo by být) povinností nás 
všech,“ uvedl skromně I. Rubáš. Text a foto A. HALASOVÁ


