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Slovo starosty …

vycházíme již od roku 2007

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

Výstavba kanalizace 
byla zahájena

V závěru března obdržel městys kladnou zprávu o  tom, že smlouva 
se zhotovitelem stavby „odkanalizování“ byla ministrem ŽP podepsána. 
Přes zdlouhavost a průtahy tak mohla být zahájena II. etapa odkanalizo-
vání obcí Dešenice, Milence, Stará Lhota, Zelená Lhota a Hamry na ČOV 
v Nýrsku. Přestože došlo k dalšímu více než půlročnímu opoždění zahájení 
stavby, konečný termín zhotovení bude dodržen.

A jak to bude konkrétně v Dešenicích? Zde se musí zhotovit ještě 
další hlavní řady a až poté přípojky k nemovitostem.

Přípojky se proto začnou realizovat až po 1. červenci tohoto roku s tím, 
že firma Provod na základě smlouvy dodá projekty přípojek do konce červ-
na 2012. Od 23. června byla zahájena stavba stoky C 3 (šachta u Souško-
vých, dále přes Dešenický potok, směr Husí plácek až k V. Pytlovi v délce 
245 m), poté bude pokračovat stavbou C 9 (šachta u paní Irlbekové, dále 
okolo zahrádek přes pozemek k hřišti a na MK v délce 400 m).

A proč vlastně došlo k uvedenému zdržení a stavět se začalo až nyní? 
I když jsme obdrželi Rozhodnutí MŽP o přidělení dotace již v roce 2009, 
od té doby do současnosti probíhal proces schvalování a přípravy potřeb-
ných podkladů pro podpis smlouvy o poskytnutí dotace. Samostatnou 
kapitolou se stalo výběrové řízení a následné odvolání se jedné z firem 
k ÚOHS. Bylo dobře nakonec, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
konstatoval, že výběrové řízení proběhlo v souladu s platnou legislativou. 
Schvalovací proces se poté pozdržel z důvodu konvergence dat.

Dodejme závěrem, že odkanalizování v Dešenicích a Milencích musí být 
dokončeno v letošním roce 2012. –úm–

Vážení spoluobčané, po letech čekání zahaju-
jeme realizaci II. etapy odkanalizování. Bude tak 
dokončena, dá se říci, stavba století, jejímž kýže-
ným výsledkem bude zlepšení životního prostře-
dí. Dodávám, že by měla být dokončena do konce 
tohoto roku. V závěru tohoto měsíce bude končit 
rekonstrukce bývalé tvrze. Dojde k vybavení in-
teriérů a také úpravám okolních prostor. Stavba 
by měla být slavnostně uvedena do provozu při 
pouťových oslavách a  oslavách 740 let vzniku 
městyse. Program oslav se připravuje a bude zve-

řejněn v dalším čísle tohoto zpravodaje.
Zcela jistě již víte z jiných sdělovacích prostředků, že jsem byl dvěma okre-

sy (Domažlice a Klatovy) nominován do senátních voleb za volební obvod 
č. 11 a také voleb do krajského zastupitelstva. Nominace jsem přijal, neboť 
si myslím, že na politické scéně není vše v pořádku, převládá dál korupce 
a nechuť vlády řešit problémy prostých občanů. Mě osobně se dotýká, že na-
příklad Pozemkový fond ČR neplní slib v podobě dořešení slibované privati-
zace po bývalém státním statku. On se ani neobtěžuje v přijatelných časových 
normách sdělit, co s našimi připomínkami dělá, jak je řeší. Proto vítám, že 
bude ke konci tohoto roku zrušen, i když na druhé straně vím, že tento nic 
nedělající moloch bude pod jiným názvem pracovat v jiné struktuře. A možná 
to bude vláda prezentovat jako úsporné opatření.

V rámci městyse budeme řešit nejen celou řadu dalších dílčích problémů, 
ale i záměrů, které jsme si dali do vínku pro tento rok. Podařilo se opravit 
poničenou hřbitovní zeď po pádu stromu, začneme realizovat opravu stře-
chy hasičské zbrojnice v Divišovicích a také stavbu nové čekárny. Čekají nás 
nezbytné opravy na plánovaných objektech v Milencích, dojde k výměně oken 
objektu SDH Milence včetně bytové jednotky apod. To vše se děje v zájmu 
zkvalitňování života občanů městyse. Věřím, že časem občané tyto aktivity 
ocení. J. REJFEK 

Připomeneme si 740 let vzniku městyse
Městys Dešenice si v letních mě-

sících připomene 740 let svého vzni-
ku. Stane se tak při VI. pouťových 
oslavách městysů Dešenice–Lam. 
Při této příležitosti budou do  pro-
vozu uvedeny stavby rekonstrukce 
bývalé tvrze financované z  ROP 
a stavebních a sadovnických úprav 
financovaných ze SFŽP za vítězství 
v  krajském kole soutěže Vesnice 
roku a udělení Zelené stuhy za ob-
last životního prostředí a ekologie. 
Odhalen bude opětovně po  úpra-
vách památník obětem I. světové vál-
ky v sousedství kostela sv. Mikuláše.

Při příležitosti oslav se uskuteční 
12. výstava umělců malířů s vernisá-
ží a slavnostní shromáždění zastu-

pitelů a hostů spojená s večeří. Pou-
ťové oslavy budou doplněny dalším 
doprovodným programem, který se 
připravuje.

Oslavy s sebou přinesou řadu or-
ganizačních záležitostí ale i finanční 
náročnost. Ta je spojena s osazením 
nových informačních tabulí v  pro-
storách tvrze po ukončených úpra-
vách a také v prostorách mokřadu. 
Nebudou chybět ani zábavy a  pro-
menádní koncert v nedělní odpoled-
ne. Na programu budou i sportovní 
klání, především kopaná. Podrobný 
program bude připraven do příštího 
čísla Dešenického zpravodaje.

SOŇA ŠETLÍKOVÁ,
zastupitelka



ÚŘAD
MĚSTYSE

MĚSTYS
DEŠENICE

Z jednání rad 
a zastupitelstva…

Zveme vás na kulturní,
sportovní a společenské akce…
 5. 5., 1300 šipkový turnaj, KD Milence
 5. 5., 1500 malá kopaná HPP Milence–AFK Bidlo KT, hřiště Milence
 5. 5., 1600 AMOK divadelní představení – lesní divadlo Nýrsko
 5. 5., 1700 kopaná Dešenice–Janovice n./Úhlavou, hřiště TJ Start
12. 5., 1500 malá kop. Norton Milence–Panters Klatovy, Milence
15. 5., 1800 schůzka Klubu žen, bývalá knihovna
19. 5., 1500 malá kopaná HPP Milence–Bukvy Tokio, hřiště Milence
19. 5., 1700 kopaná Dešenice–Křenice, hřiště TJ Start
26. 5., 1500 malá kop. Norton Milence–Buvolss Nýrsko, Milence
29. 5., 1800 schůzka Klubu žen, bývalá knihovna
 1. 6., 1500 oslava svátku Dne dětí, mokřad
 1. 6., 1700–2200 Noc kostelů – kostely sv. Mikuláše a sv. Izidora
 2. 6., 1500 malá kopaná HPP Milence–Tady a teď, hřiště Milence
 2. 6., 1700 kopaná Dešenice–Měčín „B“, hřiště TJ Start
 2. 6., 1900 Festival duchovní hudby, koncert v kostele sv. Mikuláše
 9. 6., 1400 křeslo pro hosta s Janem Krabcem, KD Dešenice
 9. 6., 1500 malá kopaná Norton Milence–Vilyž Team, hřiště Milence
12. 6., 1800 schůzka Klubu žen, bývalá knihovna
15. 6., 1800 VH Honebního společenstva Dešenice, rest. Dešenice
16. 6., 1500 malá kop. HPP Milence–Formanka Luby, hřiště Milence
17. 6., 1600 AMOK divadelní představení – Mokrouš Dešenice
26. 6., 1800 schůzka Klubu žen, bývalá knihovna
29. 6. uzávěrka Dešenického zpravodaje
 7. 7., 1300 30. ročník memoriálu F. Zachara, hřiště TJ Start

Zasedání RM a rady PK
10. 5., 1400 kontrolní den stavby tvrze (jen pro pozvané)
14. 5., 1500 38. zasedání rady městyse (nevýjezdní), úřad městyse
21. 5., 1000 zasedání Rady Zastupitelstva PK, Plzeň
24. 5., 1400 kontrolní den stavby tvrze (jen pro pozvané)
28. 5., 1500 39. zasedání rady městyse (výjezdní)
11. 6., 1500 40. zasedání rady městyse (nevýjezdní)
25. 6., 1500 41. zasedání rady městyse (výjezdní)
25. 6., 1400 zasedání Rady Zastupitelstva PK, Plzeň

Veřejné jednání zastupitelstva městyse a PK
 9. 5., 1400 zasedání majetkové komise RZ PK, Plzeň, J. Rejfek
11. 6. jednání Zastupitelstva PK, Plzeň
13. 6., 1400 zasedání majetkové komise RZ PK, Plzeň, J. Rejfek
27. 6., 1800 13. jednání zastupitelstva městyse Dešenice, KD Milence

Dodržte zásady napojení na kanalizaci
Počátkem července bude zahájeno napojování nemovitostí na kanali-

zační řad – budování přípojek k nemovitostem. Při realizaci stavby přípojky 
bude postupováno následujícím způsobem:
•  před napojením a zahrnutím přípojky na řad bude provedena proto-
kolární fyzická kontrola přípojky za přítomnosti vlastníka, provozovatele, 
zhotovitele a zástupce městyse,
•  protokol bude obsahovat stav přípojky, likvidaci dešťové vody, vyveze-
ní jímky (žumpy), dezinfekce jímky (žumpy), likvidace nebo využití jímky 
(žumpy), přípojka bude nafocena a možná sporná část ihned zahrnuta,
•  projekt přípojky bude dodán úřadem městyse a každý ji uhradí ve výši 
3 000 Kč včetně DPH na úřadu městyse,
•  práce na pozemcích ke kontrolní šachtě jdou na náklady městyse. Od kon-
trolní šachty, kterou si hradí každý vlastník nemovitosti a která je umístěna 
na hranici pozemku, si materiál a výkopové práce hradí vlastník nemovitosti,
•  majitelé nemovitostí budou vyzváni dopisem k souhlasu centrálního 
zakoupení kontrolních šachet a potrubí (zamezí se spekulacím a předra-
žování),
•  zhotovitelé výkopových prací a kontakt na ně bude dodán cestou dotaz-
níku doručených úřadem městyse. R. Zach, člen RM

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.

• Na prvním jednání v březnu pro-
jednávala rada situaci v lesích měs-
tyse a přijala opatření na přechodné 
období do konce dubna.
•  RM se zabývala smlouvou s Měst-
skou knihovnou v Klatovech, neboť 
došlo ke změně pravidel poskytová-
ní a čerpání finančních prostředků 
na výkon regionálních knihoven.
• Členové rady projednali návrh 
obnovení pietního místa v Dešeni-
cích. V souvislosti s tím byla podána 
žádost o dotaci na opravu a obnovu 
tohoto místa.
•  Rada vyslovila souhlas se závěry 
výběrové komise, která doporučila 
LS, s. r. o., provést práce sadovnic-
kých a stavebních úprav v okolí tvr-
ze a firma Perso International zajistí 
vybavení interierů po provedené re-
konstrukci.
• Na dalším jednání členové rady 
souhlasili s  nákupem nové komu-
nální techniky. Byl zakoupen traktů-
rek na sečení a sekačka, obojí v ceně 
do 100 000 Kč.
•  Rada souhlasila s přihlášením se 
do dalšího ročníku soutěže Vesnice 
roku 2012.
• Členové rady vzali na  vědomí 
zprávu auditu provedenou kontrol-
ními orgány ROP na mimoúrovňo-
vé zastávky v Milencích. Audit byl 
bez závad.
•  2. dubna uskutečnila rada výjezd-
ní jednání v Divišovicích a Děpolti-
cích, kde rozhodla o postupech prací 
některých stavebních záměrů, kon-
krétně autobusové zastávky a opravě 
střechy hasičárny v Divišovicích.
• V Děpolticích byla řešena oprava 
vstupní zdi a brány místního hřbi-
tova. Obojí bylo poškozeno pádem 
stromu v prosinci minulého roku.
•  Rada se opětovně zabývala Ho-
nebním společenstvem Dešenice. 
Schválila opětovné svolání spo-
lečenstva s  programem, který byl 
projednán a  schválen radou a  za-
stupitelstvem městyse a doporučen 
právním zástupcem.
•  Rada souhlasila s podáním dvou 
žádostí o dotace v rámci Dispoziční-
ho fondu cíle 3 ČR–Svobodný stát 
Bavorsko. Peníze budou určeny 
na  oslavy 740 let vzniku městyse 

Dešenice a VI. pouťové přeshranič-
ní oslavy.
• Členové rady doplnili a odsouhla-
sili obsah zápisu předložený kroni-
kářkou E. Kratochvílovou do  kro-
niky městyse za  rok 2011. Zápis 
bude uveřejněn na  internetových 
stránkách.
•  Starosta městyse J. Rejfek infor-
moval členy rady o zasedání Rady 
Sdružení místních samospráv ČR 
v Moravských Budějovicích.
•  Rada se seznámila s  výsledkem 
kontroly Oblastního inspektorátu 
práce pro Plzeňský kraj. Protokol 
hovořil o  jednom zjištěném nedo-
statku týkající se výkonu závislé 
práce, který byl již odstraněn.
• Národní památkový ústav Plzeň 
sdělil úřadu, že nedoporučil žádost 
o  dotaci na  opravu části střechy 
kostela sv. Mikuláše, která byla za-
řazena do  Havarijního programu 
pro rok 2012.
•  Další jednání rady 16. 4. projed-
nalo a přijalo opatření v souvislosti 
s realizací II. etapy odkanalizování 
v Dešenicích a Milencích.
•  Rada schválila svolání 12. jedná-
ní zastupitelstva opět v Dešenicích 
v  KD s  hlavním bodem programu 

– realizace II. etapy odkanalizování. 
Zároveň rada doporučila sdělit při-
jatá opatření na veřejném jednání.
• Členové rady provedli kontrolu 
vydávaných klíčů v  lesích městy-
se a  přijali opatření k  zamezení 
možných problémů. Rada zároveň 
projednala hrazení faktur ze strany 
odběratelů.
•  Rada vzala na vědomí informaci 
o čištění koryta Dešenického poto-
ka, ke kterému dojde v květnu.
• Městys bude spolupracovat 
na vydání časosběrného dokumen-
tu o  městech a  obcích ČR, které 
mají historicky nebo novodobě Par-
lamentem ČR přidělen znak.
•  Starosta městyse informoval 
radu o podepsání smluv, na jejichž 
základě dojde k výměně oken hasi-
čárny v Milencích. Zakázka pro byt 
bude zhotovena ve výši 66 211 Kč, 
pro hasiče ve výši 24 686 Kč.
•  Exekučním příkazem se budou 
postupně vracet dlužné peníze 
po nájemníkovi M. Schiebertovi.
•  Rada souhlasila s  návrhem 
zaměstnávání některých občanů 
v  letních měsících v rámci veřejně 
prospěšných prací, který předložila 
tajemnice úřadu H. Boučková.

pokračování na str. 4



Ivana Levá zavítala do Dešenic

Poslankyně Parlamentu ČR 
Ivana Levá zavítala do  Dešenic. 
26. března diskutovala s ředitelkou 
školy Y. Suchanovou o problematice 
školství. Poté zavítala v doprovodu 
starosty městyse na  rekonstruova-
nou tvrz. Následně byla seznámena 
s celkovým chodem městyse, zámě-
ry, které městys má a také dotacemi, 
které pomáhají při jejich realizaci.

Nezůstalo ale jen u  kladů. Sta-
rosta městyse poukázal na problém 
s  Pozemkovým fondem ČR, který 
ani přes žádosti, později urgence 
a stížnosti, neřeší dané záležitosti. 
Mnohdy se týkají i samotných obča-
nů městyse. Ty základní se asi budou 
řešit soudní cestou, i když na tahu je 

jednoznačně PF ČR, který nedokon-
čil i přes slib privatizaci. Podobně 
tomu bylo s odkanalizováním, kdy 
městys neměl informace o  tom, 
kdy vlastně bude stavba zahájena. 
Blokuje to práci úřadu městyse, na-
příklad v čerpání půjček z bytového 
fondu ve  prospěch občanů. Nepří-
jemná situace vznikla s přidělením 
dotace na  další památku. Městys 
požádal o dotaci z Havarijního fon-
du ministerstva kultury na opravu 
kostela sv. Mikuláše. Dnes již ví, že 
dotace nebude přidělena, přestože 
je objekt v havarijním stavu. Nebyla 
doporučena územním pracovištěm 
v Plzni.

Večer, v rámci řízené besedy sta-
rostou Janem Rejfkem, odpovídala 
poslankyně na  položené otázky. 
Příležitost měli zeptat se na mnohé 
problémy i občané městyse. Ivana 
Levá přislíbila pomoc nejen staros-
tovi městyse, ale i  některým obča-
nům, kteří ji o to požádali. Její ná-
vštěva byla občany vysoce pozitivně 
hodnocena.

VÁCLAV ÚLOVEC

Jaro už je tu…
Každý se mnou bude jistě sou-

hlasit, že zimy už bylo dost. Každý 
rok se těšíme na zimu, Vánoce, pe-
čení cukroví a  dlouhé zimní veče-
ry, a když už se nám zdá, že sněhu 
a mrazu bylo dost, těšíme se na jaro 
tak, že už se ani dočkat nemůžeme.

Letos se nám už podruhé poda-
řilo uspořádat veselou zábavu spo-
lečnou pro školáky s  předškoláky. 
A to „Vyhánění Zimy a vítání Jara“. 
Tato akce, z které se doufáme stane 
tradice, je jedna z možností společ-
ně strávit den školáků s předškoláky.

Začali jsme tím, že jsme si 
ve školce vyrobili postavu „Moreny“ 
nebo jak my s oblibou říkáme „paní 
Zimy.“ Letos to byla obzvláštní 
krasavice. Tělo měla z proutí, šaty 
z obarvených šátků a na krk jsme jí 
pověsili korále z vyfouklých, nabar-
vených vajec.

První jarní den jsme spolu se 
školáky vyrazili po stopách „Jara“, 
věděli jsme, že nás cestou čeká 
několik pohádkových postav, kte-
ré ztvárnily paní učitelky ze školy 
a jedna z námi oslovených maminek, 
paní Lenka Kindlmanová (za  což 

zúčastněným ještě jednou děkuji).
Děti procházely Dešenicemi 

s parádnicí Zimou. U Hejkala je če-
kal první úkol, ten jim po jeho splně-
ní ukázal cestu k Vodnici. Ta jim ale 
nechtěla ve své tůňce dovolit utopit 
Zimu a tak nezbylo, než splnit dal-
ší zadané úkoly. Poté se Vodnice 
umoudřila a tůňku dětem poskytla 
a tak jsme společně mohli za odříká-
vání zaklínadla Zimu vhodit do vody 
a nechat odplavat pryč.

Tím ale náš úkol nekončil, bylo 
ještě třeba najít vílu Jarněnku, která 
nám přináší jaro. Její stopy už dávno 
pozorujeme při vycházkách s dětmi 
v zahrádkách, na louce i u vody.

Víla na nás už čekala na Mokrou-
ši a těšila se z toho, že vláda Zimy 
končí. Za  odměnu děti potěšila 
sladkým občerstvením a drobnými 
dárečky.

Naše společné jarní putování se 
líbilo nejen dětem, ale i my dospělí 
jsme si spolu s dětmi užili legraci, 
děti se nejen dozvěděly nové poznat-
ky o přírodě, ale ještě si užily prima 
zábavu na čerstvém vzduchu.

–Vlč–

3. ročník rybářské soutěže
proběhne v sobotu 5. května a tentokrát je určena pro všechny vě-
kové kategorie. Hořákův rybník tak opětovně po roce ožije. Prezen-
tace soutěžících je od 6.00 do 7.00 hod., samotná soutěž od 7.00 
do 14.30 hodin. Bohaté občerstvení je zajištěno. Rybářský lístek sou-
těžící nemusí vlastnit. V případě příznivého počasí vystoupí od 13.00 
hodin „HELIGONKY“, které se stávají při této soutěži jakousi tradicí. 
Vítězové budou odměněni hodnotnými cenami. Přijďte si oddechnout, 
přijďte se podívat, pobavit se a možná si i zazpívat při dobré hudbě.

Petr Zvonař a Jiří Hořák, organizátoři soutěže

Termíny svozu odpadů
Z rozhodnutí RN dojde dne 19. května k svozu odpadů v rámci jarního 

úklidu. Kontejnery budou přistaveny takto:

19. května – 1. kontejner
 8.00–12.00 hod. Žíznětice u objektu SDH
12.00–16.00 hod. Divišovice u kapličky

19. května – 2. kontejner
 8.00–11.00 hod. Děpoltice na návsi u čekárny
11.00–12.00 hod. Datelov u kapličky
12.00–16.00 hod. Dešenice, husí plácek

19. května – 3. kontejner
 8.00–11.00 hod. Milence u pomníku
11.00–12.00 hod. Milence pod hrází
12.00–16.00 hod. Dešenice, náves

28. května provede městys svoz nebezpečného odpadu, který bude or-
ganizován od 8.00 hod. Jedná se skupiny 1–9 ASEKOL a ELEKTROWIN. 
Kompletní zařízení připravte před domy.



Naši jubilanté…
od 5. května
Květa Kopencová 81
Milena Zachová 60
Zdeňka Nováková 75
Josef Šetlík 55
Vlasta Kostlivá 83
Jarmila Kratejlová 83

červen
Soňa Šetlíková 50
Terezie Mrázková 72

Marie Hájková 78
Anna Koželuhová 89
Milan Petrák 73

do 9. července
Anna Straková 79
Jan Marek 60
Ludmila Hlaváčová 91
Anna Tomaková 55
Jindřich Pangerl 81

BLAHOPŘEJEME!!!

Dešenický zpravodaj pro občany městyse připravila redakční komise ve složení: Helena Boučková, Vlastimil Hálek, Jan Kučera, František Valeš, Jan 
Rejfek. 3. číslo 6. ročníku v roce 2012 vyšlo 4. května. Ohlasy a příspěvky zasílejte i cestou e-mailové adresy obecdesenice@nextra.cz nebo oudesenice@
nextra.cz. Evidováno MK ČR E 17235. Příští vydání 9. července 2012.

Radost z nově rekonstruovaných 
kabin mají především fotbalisté

Začátkem roku byly započaty 
práce na opravě vnitřního vybavení 
kabin na místním fotbalovém hřišti. 
Z rozpočtu městyse byla uvolněna 
částka 80 000 Kč, kterou jsme vyu-
žili na instalatérské práce (F. Irlbek 
a  J.  Irlbek) a  na  zhotovení nové 
elektroinstalace (P.  Křepel). Dále 
jsme opravili střechu (J. Ledvina) 
a  zhotovili nové stropy (M. Jílek) 
v kabině domácích a ve sprše hos-
tů. Zednické a malířské práce jsme 
si udělali svépomocí. Na kabinách 
jsme odpracovali 283 brigádnic-
kých hodin. Nejvíce z nich odpraco-
vali F. Paško, K. Pytel a V. Boublík. 
Veliké poděkování patří J. Hvězdovi, 
který zajistil keramické obložení 
ve sprchách hostů.

Kabiny domácích i  hostů byly 
vybaveny novým obložením na stě-
nách a  lavicemi, které nechal 
J.  Hvězda potáhnout kůží. Dále 
zajistil nové stoly a  koupil nové 
dresy a  tři míče. To vše v  rámci 
sponzorského daru ve výši přesahu-
jící 100 000 Kč. Ještě jednou děkuji 
všem, kteří se podíleli jak finančně, 
tak formou brigádnických hodin 
na dokončení vnitřních prostor ka-
bin. Věřím, že i sportovní výsledky 
budou odpovídat úrovni našeho 
zázemí. Tímto zároveň zvu naše ob-
čany na domácí zápasy, kde si vše 
můžete prohlédnout a také „zafan-
dit“ domácím fotbalistům.

V. PYTEL st.,
člen RM

Dešenickým fotbalistům 
se v jarní sezóně daří

Vzhledem k výsledkům podzimní 
části, kdy se naši fotbalisté umístili 
na deváté příčce celkového hodno-
cení, jsme se rozhodli, že jarní sezó-
nu začneme jinak.

Naše předsevzetí lepších vý-
sledků se začalo plnit již při prv-
ním utkání. V  Měcholupech jsme 
po  kvalitním výkonu zvítězili 3:1. 
K dalšímu vzájemnému zápasu jsme 
na domácím hřišti přivítali fotbalis-
ty ze Železné Rudy „B“. Toto fotba-
lové utkání bylo odehráno za velmi 
nepříznivých podmínek. Přestože 
jsme měli převahu, výsledek byl 
pouze 2:2. I  třetí zápas se odehrál 
na domácím hřišti, kdy jsme hostili 
fotbalisty z Dlažova. V tomto utkání 
jsme prokázali naši bojovnost, když 
byl vykázán náš hráč do sprch, jsme 
neztratili sebevědomí a  dokázali 
jednoznačně vyhrát 4:2. Ke čtvrté-
mu utkání jsme odjeli změřit síly 
do Bezděkova. I tam jsme přes neú-
plný počet hráčů, z důvodu udělení 
jedné červené karty, dokázali uhá-
jit těsný výsledek 1:0 a přivezli tak 
cenné tři body. V zatím posledním 
vzájemném utkání na domácím hři-
šti jsme se střetli s lépe umístěným 

týmem v tabulce Vrhavčí „B“. Přes 
naši velkou herní převahu a skvělý 
výkon soupeřova brankáře mohl 
tento zápas skončit s  úplně jiným 
výsledkem. I tak výhra 2:1 byla za-
sloužená a cenná.

V průběžném pořadí jsme zatím 
na páté příčce celkového hodnocení, 
ale doufáme, že snaha a chuť vítězit 
nás dovede až na přední pozice.

KAREL PYTEL
Sekretář TJ START Dešenice

Občanské sdružení Diakonie Broumov

vyhlašuje sbírku použitého ošacení
•  letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
•  lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
•  látky (minimálně 1 m², prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
•  domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky– vše nepoškozené
•  vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
•  obuv – veškerou nepoškozenou
•  hračky – nepoškozené a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme
•  ledničky, televize, počítače a  jinou elektroniku, matrace, koberce – 

z ekologických důvodů
•  nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
•  znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční 5. června 2012 od 18.00 do 20.00 hod. v KD 
Dešenice (hlavní vchod). Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů 
či krabic, aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za vaši pomoc.
Bližší informace vám rádi sdělíme na tel. 224 316 800, 224 317 203.

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, kte-
rá poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiál-
ní pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 
Více na www.diakoniebroumov.org.

• 13 zastupitelů vzalo na  posled-
ním veřejném jednání na  vědomí 
opatření týkající se odkanalizování 
a  zahájení realizace II. etapy kon-
cem dubna 2012.
•  Závěrečný účet městyse za  rok 
2011 byl schválen všemi přítomný-
mi volenými zástupci včetně auditu, 
který konstatoval, že nebyly zjištěny 
nedostatky.
•  Zastupitelé schválili rozpočtové 
změny a  také zadání změny územ-
ního plánu č. 2. Návrh změny bude 
zpracován ve 3 vyhotoveních. –úm–

dokončení ze strany 2
Z jednání rad a…

Vyhlášení výzvy
Městys Dešenice vyhlašuje dnem 27. dubna výzvu k podání žádostí 

na čerpání půjček z prostředků „Fondu rozvoje bydlení na území měs-
tyse“. Zastupitelé schválili při posledním jednání vyhlášení této výzvy 
za účelem využití peněz, které je možno využít například na výměnu 
oken, střešní krytiny, rekonstrukce koupelen a sociálního zařízení apod. 
Lhůta splatnosti je tříletá s čtyřprocentním úrokem.

Na úřadě městyse obdržíte podrobné informace a formuláře, které je 
nutné odevzdat do 11. června do 12.00 hod. –úm–


