
Program: 
   Vystoupení dětí ZŠ a MŠ Dešenice
   Úvodní vystoupení starosty k rozvoji městyse
   Ukázky ze setkání minulých let
   Společná zábava s hudbou T. Jonáše
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Starosta městyse Dešenice Vás zve na tradiční

Přijďte si popovídat se svými vrstevníky
a představiteli městyse.
Občerstvení pro seniory zdarma.
                                                                                    

Starosta městyse Dešenice
Dr. Jan Rejfek

10. listopadu od 14.00 h v KD Dešenice

SETKÁNÍ
SENIORŮ

ročník 6 6/2012

Slovo starosty …

vycházíme již od roku 2007

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

Vážení spoluobčané, kvapem se blíží závěr 
roku 2012. Zaznamenáváme to nejen podle 
změny času, ale i ochlazení. I když si na počasí 
stěžovat mnoho nemůžeme. Máme také po vol-
bách do Senátu a Zastupitelstva Plzeňského 
kraje. V klidu tak můžeme realizovat řadu úkolů 
a připravit záměry do budoucna. V Dešenicích 
chceme dokončit opravy krovu a střešní krytiny 
kostela sv. Mikuláše. Na příští rok nám tak zbyde 
poslední část. V Divišovicích končí oprava fasády 
kapličky, rekonstrukce střechy hasičárny a stavba 

nové čekárny. V Dešenicích musíme dokončit opravu části koupaliště a vy-
čištění mokřadu. Dokončuje se zpracování projektové dokumentace na vý-
stavbu chodníků, které propojí Dešenice s obcí Milence. I když se nepodařilo 
pokročit v odkanalizování, projektová dokumentace je připravena včetně 
stavebního povolení. S jarními měsíci snad bude akce úspěšně dokončena.

Před volenými zástupci městyse je ještě jeden úkol. Musí schválit roz-
počet, připravit záměry městyse na další období, projednat a schválit cenu 
vodného na další rok a začít přemýšlet nad cenou stočného, přestože nebude 
od počátku roku uplatňováno. Do stádia fyzické realizace by se měly dostat 
komplexní pozemkové úpravy tří katastrů.

To jsou přitom nejhlavnější záměry. Je třeba se také zamýšlet nad vyu-
žitím dalších částí bývalé tvrze. Je s podivem, že nikdo nepředložil žádný 
návrh na využití, přestože k tomu byla veřejnost vyzvána. Záměry na využití 
musí být projednány a připraveny tak, aby mohl městys žádat v rámci do-
tací o další peníze. Přesto věřím, že se nám společnými silami podaří vše 
připravit k naší společné spokojenosti. J. REJFEK

Volby do Senátu ČR, ale i Zastupitelstva Pl-
zeňského kraje, byly z našeho pohledu úspěšné. 
KSČM sice obhájila jen jeden senátorský post, 
občané ale dali najevo, že s pravicovou politikou 
nesouhlasí. ODS v boji o senát hodně propadla. 
KSČM naopak posílila v rámci kraje o tři mandá-
ty, ČSSD o čtyři přišla a tak se dnes jedná o tom, 
jakáže koalice v rámci Plzeňského kraje bude. 
Ve volbách do Senátu byl dosažen i u vás velmi 
dobrý výsledek. I když náš společný kandidát Jan 

Rejfek obsadil bronzovou nepostupovou příčku, dosáhl vysokého počtu hlasů, 
porazil profesionální politiky, ale i odborníky a slušně vedenou kampaní uká-
zal, že byl rovnocenným soupeřem všem, za což se nemusí stydět. Navíc v rámci 
krajských voleb získal 830 preferenčních hlasů. Za normálních okolností by jej 
to řadilo na devátou příčku kandidátky a neztratil by se ani na kandidátkách 
jiných politických stran, kde mnohým politikům preferenční hlasy chybí. Chci 
vám vyjádřit poděkování nejen za Jana Rejfka, ale i za počet hlasů, kterým 
KSČM v rámci kraje posílila. Vaši důvěru zcela jistě nezklameme. Budeme 
dál bojovat za naplňování našeho programu, který je přijatelnější, než záměry 
pravice. Ing. KAREL ŠIDLO, poslanec P ČR

Navrhujte příspěvky 
do rozpočtu do 9. listopadu

Rada městyse na svých pravidelných jednáních projednává postupně vaše 
návrhy do rozpočtu pro rok 2013. Na posledním jednání zastupitelstva volení 
zástupci rozhodli, že návrhy budou soustředěny do 9. 11. a v elektronické 
podobě je začne projednávat, upravovat a doporučovat finanční výbor. Násle-
dující týden se návrhy bude zabývat rada městyse. Společně oba orgány při-
praví rozpočet dne 26. 11. s tím, že následující den by měl být návrh vyvěšen 
na úřední desce. Definitivně bude rozpočet schválen zastupitelstvem městyse 
dne 12. 12. na posledním jednání zastupitelů v tomto roce v KD Dešenice.

Prosíme jednotlivé organizace, spolky, jednotlivce, podnikatele ale i ob-
čany, aby respektovali dané termíny. Jen tak může úřad připravit reálný 
rozpočet pro rok 2013. Rada městyse

Z našeho pohledu byly volby úspěšné
I u vás občané dali najevo, že s pravicovou politikou nesouhlasí



ÚŘAD
MĚSTYSE

MĚSTYS
DEŠENICE

Z jednání rad 
a zastupitelstva…

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 zasedání RM v měsí-
ci září byl projednán postup příjmu 
návrhů a námětů do rozpočtu měs-
tyse na rok 2013 a námětů na využití 
dalších částí bývalé tvrze.
• Velmi úspěšná výstava pod ná-
zvem 100 tváří Dešenic byla ukon-
čena v Muzeu Královského hvozdu 
v Nýrsku. Poděkování za uspořádání 
patří J. Velkoborskému z Nýrska.
• Mimořádné jednání rady 10. září 
rozhodlo o svolání ZM s cílem revo-
kovat rozhodnutí výboru Honebního 
společenstva z letošního dubna.
• Mimořádné jednání zastupitel-
stva se uskutečnilo 12. září. Roz-
hodlo o svolání mimořádné valné 
hromady Honebního společenstva 
a také o revokaci usnesení výboru 
Honebního společenstva z dubna 
tohoto roku.
• Při hlasování bylo 12 zastupitelů 
pro revokaci smluv mezi Honebním 
společenstvem a MS Diana Dešeni-
ce, proti byl R. Němec.
• Pro pronájem honitby ve  pro-
spěch MS Diana Dešenice hlasova-
lo 11 zastupitelů, V. Pytel hlasoval 
pro MS Datelov, starosta městyse se 
hlasování zdržel. MS Datelov nebylo 
umožněno přednést své představy.
• Další jednání rady schválilo úpra-
vu cen obědů pro strávníky v deše-
nické školní jídelně. I když došlo 
ke zvýšení, městys ponese na svých 
bedrech zbývající dofinancování.
• Rada rozhodla o umístění nápisu 
v německém jazyce na místním po-
mníku obětem I. světové války.
• Byla vytvořena pracovní skupina, 
která zpracuje podklady do soutěže 

„Obec přátelská rodině“. Kromě ve-
dení úřadu v ní figurují I. Kindlma-
nová, J. Němec a S. Kindlman.
• Rada rozhodla podílet se na pro-
jektu „První pomoc není věda.“ Jde 
o  příručky, která je realizována 
v rámci celé ČR. Podpora s naší pro-
pagací bude stát 13 490 Kč.

• Rada dále schválila v  souladu 
s rozhodnutím ZM svolání mimo-
řádné valné hromady Honebního 
společenstva na den 23. 10. 2012.
• Členové rady byli informováni 
o  připravované projektové doku-
mentaci na propojení chodníků mezi 
Dešenicemi a obcí Milence. Doku-
mentace složená ze tří částí bude 
připravena na počátku příštího roku.
• Dne 1. 10. se rada zabývala při-
pomínkami vznesenými na jednání 
zastupitelstva a zaujala stanovisko 
k jejích řešení. Některá byla již rea-
lizována, například oprava komuni-
kace mezi Milencemi a Dešenicemi.
• Dále  se rada zabývala úkoly 
spočívajícími v realizaci některých 
záměrů, které se nestihly v letních 
měsících. Například rekonstrukce 
střechy hasičárny SDH, oprava fa-
sády kapličky a postavení základů 
pro novou čekárnu v Divišovicích.
• Vypuštění mokřadu a koupaliště, 
jejich vyčištění a oprava jedné strany 
koupaliště včetně schodů a upevnění 
zábradlí v Dešenicích.
• Ministerstvo pro místní rozvoj 
zaslalo úřadu městyse výsledek ve-
řejnoprávní kontroly stavby pěti by-
tových jednotek v Dešenicích. Z cel-
kového závěru kontroly vyplývá, že 
městys využil dotace správně a splnil 
všechny podmínky jejího přidělení.
• V polovině měsíce října se rada 
sešla na již 49. jednání. Projednala 
postup úprav komunikací po  od-
kanalizování tak, aby byly v zimě 
udržovatelné. Bylo zároveň pou-
kázáno na vyčnívající kryty kanálů 
na hlavních komunikacích, což bude 
odstraněno.
• Rada souhlasila s  termínem 
a obsahem 16. jednání zastupitel-
stva městyse, tentokrát svolaného 
do Děpoltic, na den 24. 10. Doda-
tečně zahrnula do programu před-
nesení návrhu MS Datelov.
• Rada odsouhlasila složení inven-
turních komisí pro rok 2012 a prove-
dení inventarizace majetku do konce 
tohoto roku.
• Rada nesouhlasila s rekonstrukcí 
vodovodu v Datelově pro finanční 
náročnost. Situace odběru vody by 
měla být řešena na základě doporu-
čení firmy VODOSPOL, s. r. o.

–úm–

Střípky z voleb do Senátu 
a Zastupitelstva PK…
• Do Zastupitelstva Plzeňského 
kraje bylo voleno 45 zastupitelů. 
Počet stanovuje zákon dle počtu 
obyvatel kraje.
• Kromě 45 zvolených zastupitelů 
budou nově obsazeny čtyři výbory 
a 12 komisí.
• Ve voličských seznamech kraje 
bylo zapsáno 458 038 voličů, k ur-
nám se ale dostavilo jen 38,21 %, což 
je 178 865 voličů.
• Odevzdaných platných hlasů 
ve prospěch 45 nově zvolených za-
stupitelů bylo ale jen 166 758.
• Před čtyřmi lety přišlo k volbám 
40,28 % voličů.
• Nejvíce obdržela ODS, 44 160 
hlasů, což je 26,48 %. ODS tak má 
nárok na 15 zastupitelů, což je o je-
den více, než v minulém období.
• ČSSD dostala 41 519 hlasů. I ona 
má nárok na 15 mandátů. Proti mi-
nulému období ale čtyři ztratila.
• KSČM na třetím místě získala 
34 919 hlasů, což je 20,93 %. O tři 
mandáty posílila.
• TOP 09 a starostové dostali cel-
kem 9 175 hlasů a mají nárok na tři 
zastupitele.
• V předávacím místě v Nýrsku zví-
tězila KSČM s 580 hlasy, před ODS 
s 565 hlasy a ČSSD s 412 hlasy. Stra-
na práv Zemanovců byla čtvrtá.
• V Dešenicích zvítězila ve všech 
okrscích KSČM, přičemž k volbám 
přišlo 47,85 % voličů. Na dalších 

místech byly ČSSD, ODS a Pirát-
ská strana.
• V rámci tří volebních okrsků v De-
šenicích bylo 20 volebních hlasů ne-
platných.
• Do Zastupitelstva Plzeňského 
kraje kandidoval ze 17. místa i sta-
rosta Jan Rejfek. Skončil jako devátý 
v pořadí díky preferenčním hlasům 
s celkovým počtem 830 na kandidát-
ce KSČM. Zastupitelem se ale nestal.
• V  rámci všech nově zvolených 
zastupitelů by díky preferencím 
J. Rejfek přeskočil osmnáct z nich 
ze všech politických subjektů.
• Do Senátu ČR ve VO č. 11 Do-
mažlice, Klatovy bylo navrženo šest 
kandidátů. J. Rejfek kandidující 
za KSČM skončil třetí.
• Ve VO č. 11 Domažlice, Klatovy 
bylo zapsáno 104 290 voličů, k ur-
nám se dostavilo jen 38,11 %.
• Platných hlasů bylo odevzdáno 
34 022, což je 88,81 %. Do druhého 
kola postoupili poslanec Jan Látka 
a starosta Klatov R. Salvetr.
• Ve II. kole zvítězil Jan Látka nej-
těsnějším rozdílem 737 hlasů v rám-
ci všech volebních obvodů.
• V Dešenicích v I. kole senátních 
voleb zvítězil J. Rejfek počtem 135 
hlasů, což bylo 54 %, před R. Salve-
trem s 33 hlasy a J. Látkou s 27 hlasy. 
Do II. kola ale nepostoupil.

H. FIALOVÁ,
členka volební komise

Zveme vás na kulturní,
sportovní a společenské akce…
10. 11., 1400 Setkání starosty se seniory městyse, KD Dešenice
10. 11., 1700 Lampionový průvod dětí a občanů od ZŠ Dešenice
13. 11., 1800 Schůzka Klubu žen, bývalá tvrz
25. 11., 1600 Křeslo pro hosta s adventní tématikou, KD Dešenice
26. 11., 1800 Povídání a výroba adventních ozdob z vosku s J. Krabcem, 

KD Dešenice
27. 11., 1800 Schůzka Klubu žen, bývalá tvrz
 2. 12., 1600 Mikulášská nadílka, tvrz Dešenice
11. 12., 1800 Schůzka Klubu žen, bývalá tvrz
15. 12., 1800 Vánoční koncert dětí, kostel sv. Mikuláše
31. 12. Uzávěrka Dešenického zpravodaje č. 1/2013
 8.  1. Distribuce Dešenického zpravodaje č. 1/2013

Virtuální univerzita třetího věku
31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12. vždy od 18 hodin, ve tvrzi.

Zasedání RM a rady PK
12. 11., 1500 51. Zasedání rady městyse, tvrz
26. 11., 1500 52. Zasedání rady městyse, tvrz
10. 12., 1500 53. Zasedání rady městyse, tvrz

Veřejné jednání zastupitelstva městyse a PK
5.– 6. 11. , 1000 Ustavující jednání Zastupitelstva PK, KÚ PK
 6. 11.,  900 38. Den malých obcí, Praha, J. Rejfek
12. 12., 1800 17. jednání zastupitelstva městyse Dešenice, KD Dešenice



Poděkování Vážení občané, 
sousedé a přátelé, dovolte mi vyjádřit vám 
poděkování za vaše hlasy, které jsem dostal 
ve volbách do Senátu P ČR ve VO č. 11 Domažlice, Klatovy. Od začátku 
vzniku Senátu jsem dostal historicky nejvíce hlasů. I když jsem se nedo-
stal do II. kola hlasování, vnímám vaši přízeň jako výzvu dál pracovat pro 
městys i vás samotné. Stejně tak tomu bylo ve volbách do Zastupitelstva 
Plzeňského kraje. 830 preferenčních hlasů svědčí o tom, že se vyplatí 
vést slušný dialog o vašich potřebách, ke kterým nezůstanu lhostejný.
 JAN REJFEK

Čas letí jako voda
Ani jsme se nenadáli a už máme 

za sebou první dva měsíce. Vždyť je 
to jako včera, kdy jsme se po prázd-
ninách opět setkali. Nové tvářičky, 
noví kamarádi… A nové zážitky, kte-
ré nás společně čekají.

Aby dětem ve školce bylo dobře, 
snažíme se hledat vhodná témata, 
plánujeme zážitky, které děti po-
baví a zároveň naučí dovednostem 
a poznatkům, jež budou vhodným 
základem pro celoživotní vzdělávání.

Protože v  naší školce stavíme 
především na prožitkovém učení, 
mají děti možnost svět poznávat 
a zkoumat všemi smysly. K tomu 
patří i výlety a další akce, které pro 
děti po celý rok pečlivě plánujeme.

První výlet už máme letos za se-
bou. Jeli jsme vlakem na Zelenou 
Lhotu. Děti měly možnost pozo-
rovat měnící se podzimní přírodu, 

ochutnávat trnky, hledat a  sbírat 
přírodniny… Povídali jsme si o tom, 
jak se správně chovat v lese a také 
jsme si zahráli na Indiány. Po před-
chozí domluvě jsme navštívili pen-
zion Hedera, kde bydlí sourozenci 
z naší školky. Tímto děkujeme paní 
Heřmanové, která nás v mlhavém 
dopoledni přivítala teplým čajem 
a pohostila sušenkami. Zahřáli jsme 
se, poslechli pohádku, odpočinuli 
si a vyrazili jsme na zpáteční cestu.

Zážitků máme na rozdávání…

Ani ve škole nezahálíme. První 
dva měsíce jsme se plně věnovali 
adaptaci po  prázdninách, začle-

nění prvňáčků a především výuce 
a školnímu režimu. Naplno se roz-
jely i kroužky. Byli jsme již na dvou 
odpoledních cyklistických výletech. 
Připravujeme se na vystoupení pro 
důchodce, navštívíme divadelní 
představení a  muzeum v  Nýrsku, 
chystáme se na vánoční trh a pilně 
nacvičujeme na adventní koncert.

I letos se máme na co těšit. Jistě se 
spolu setkáme na mnoha veřejných 
akcích, na které vás již nyní srdečně 
zvou děti ZŠ a MŠ Dešenice.

–such, vlč–

Odkanalizování se opozdí
V Dešenicích dojde k opoždění realizace odkanalizování – napojení 

domácností na hlavní kanalizační řad. To s sebou přináší řadu kladů, 
ale i záporů. Všemi těmito aspekty se pravidelně rada městyse zabývala.

Proč vlastně ale k opoždění dochází? Hlavním důvodem je nutnost 
profinancovat podstatně vyšší částky v obcích Hamry a Zelená Lhota 
do konce roku 2012. Z toho důvodu byly práce v Dešenicích přerušeny. 
Veškerá technika a pracovní síla je nyní využívána ve výše zmiňovaných 
obcích.

Přesto je třeba zvýraznit, že stavební povolení na vybudování přípojek 
nabylo právní moci a počátkem příštího roku budeme moci napojování 
zahájit. Prvním kladem tedy je, že domácnosti se prozatím vyhnout platbě 
stočného. Dalším kladem je, že k dispozici jsou projektové dokumentace. 
Každá domácnost si může v počtu tří pare dokumentaci vyzvednout proti 
uhrazení poplatku ve výši 3 000 Kč. Třetí výhodou je, že se každý vlastník 
nemovitosti bude moci rozhodnout, u koho si objedná práce i materiál. 
Kromě kladů s sebou opožďující se realizace přináší i zápory. Tím hlavním 
je, že městys bude opět diskriminován v případě podání možných žádostí 
například na rekonstrukce místních komunikací.  SOŇA ŠETLÍKOVÁ

I přes změnu zákona cenu 
za likvidaci odpadu neměníme

Přestože se změnil zákon o ceně za likvidaci komunálního odpadu, měs-
tys ji sice bude respektovat, ale cenu měnit nebude. Úřad městyse připravil 
kalkulaci a spočítal si, že již minimálně dva roky na likvidaci odpadu doplácí. 
To proto, že nemohl v minulých létech zvyšovat cenu, kde zákon stanovoval 
horní hranici poplatku ve výši 500 korun na jednoho poplatníka a rok.

Dodejme, že ze srovnávací tabulky nákladů na likvidaci odpadů vyplývá, 
že již v roce 2011 jsme dopláceli na jednoho poplatníka 95,80 Kč, letos se 
částka snížila na 38,40 Kč a pro příští rok se dále snižuje na 33,60 Kč. Z toho 
důvodu vzešel návrh poplatek nezvyšovat a ponechat jej v dosavadní výši.

Úřad městyse i zastupitelé tak ocenili snahu většiny občanů spočívající 
v řádném třídění odpadu. Za rok 2009 se městysi vrátilo 83 575 Kč, za rok 
2010 potom 115 821 Kč a za rok 2011 téměř 81 000 Kč. V třídění bude 
třeba pokračovat. Na veřejném jednání jsme se shodli na tom, že v případě 
nepříznivého vývoje v likvidaci odpadů zastupitelé mohou změnit cenu sice 
zase až po roce, ale o to bude navýšení drastičtější.

Využijme stávajícího příznivého stavu. Ušetříte nejen ve svých domác-
nostech, ale ušetří i městys, který tak naspořené částky bude moci investovat 
do jiných oblastí. –zm–Zvýšení cen stravného

Rada městyse na  svém jedná-
ní projednávala ceny stravného. 
Vzhledem k tomu, že se zvyšují ceny 
potravin a energií, nelze již součas-
nou cenu stravného udržet, a proto 
dochází od 1. 11. 2012 ke zvýšení. 
Dnes je cena pro cizí strávníky 42 Kč 
za oběd. Z předložených podkladů 
vyplývá, že náklady na jeden oběd 
pro cizí strávníky činí částku 55 Kč 
(náklady na  potraviny 25,62 Kč, 
mzdová režie 17,75 Kč a věcná režie 
11,60 Kč). Rada však po projednání 
rozhodla, že cena za jeden oběd pro 

cizí strávníky bude v částce 50 Kč, 
částku 5 Kč a  náklady na  rozvoz 
obědů bude dotovat městys. Děti 
mají jiné normativy. MŠ platila 
25 Kč za celodenní stravování a děti 
ve škole 17 Kč. Nově jsou ceny pro 
děti následující: Strávníci do 6 let: 
svačina 7 Kč, oběd, 17 Kč, odpole-
dní svačina 6 Kč; strávníci 7–10 let: 
svačina 8 Kč, oběd, 19 Kč, odpole-
dní svačina 7 Kč a strávníci 11–14 
let: oběd 20 Kč. Děkujeme tímto 
za pochopení.

HELENA BOUČKOVÁ

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

K opravě byl využit příspěvek Plzeňského kraje
Nový školní rok zahájily děti, učitelky mateřské školy i zaměstnankyně 

školní jídelny díky zájmu a podpoře zřizovatele a za finanční podpory Pl-
zeňského kraje v novém. Během letních prázdnin byla provedena oprava již 
nevyhovujícího sociálního zařízení. Kompletně byly vyměněny rozvody vody, 
instalováno nové sanitární zařízení a osvětlení, položena pěkná barevná 
dlažba a obklady, byly osazeny nové věšáčky na ručníky a paravánky. Celkové 
náklady se vyšplhaly na částku 202 tis. Kč, z toho dotace od Plzeňského 
kraje je ve výši 130 tis. Kč. 



Prodej vánočních stromků bude zajištěn
Úřad městyse Dešenice pro vás připravil tradiční prodej vánočních stromků. Dodejme, 

že v přijatelných cenách. V rámci prořezávek budou možná k dispozici i jedličky.
Prodej bude zahájen 10. prosince od 14 hodin odpoledne.

Stromky budou vydávány ve tvrzi městyse Dešenice.
Před vydáním je uhradíte na úřadu městyse.
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Naši jubilanté…
listopad
Josef Manfred Stuiber 73
Barbora Preslová 92
Hilda Koubová 85
Emilie Kollerová 70
Jiří Pangerl 55

prosinec
Ema Preslová 79
Alžběta Machová 76
Anežka Mašková 85
Vlasta Presslová 78

Svatopluk Kostlivý 86
Alois Mrázek 74
Věra Rábová 72
Pavla Hiričová 50

do 8. 1. 2013
Bedřiška Kotalová 75
Zdeňka Urbanová 77
Karel Rába 75
Věra Jandovská 76
Hermína Cihlářová 80
Zdeňka Denková 50

BLAHOPŘEJEME!!!

Dešenický zpravodaj pro občany městyse připravila redakční komise ve složení: Helena Boučková, Vlastimil Hálek, Jan Kučera, František Valeš, 
Jan Rejfek. 6. číslo 6. ročníku v roce 2012 vyšlo 2. listopadu. Ohlasy a příspěvky zasílejte i cestou e-mailové adresy: obecdesenice@nextra.cz nebo 
oudesenice@nextra.cz. Evidováno MK ČR E 17235. Příští vydání 8. ledna 2013.

Nebojte se pohybu
Od října bylo obnoveno cvičení žen. Scházíme se každé pondělí 

a čtvrtek od 17 do 18 hodin v tělocvičně školy v Dešenicích. Cvičení 
je zdravotního charakteru, orientováno na posílení ochablých svalů, 
zvýšení rozsahu pohybu, zlepšení celkové tělesné kondice a navození 
psychické pohody. Zkuste a uvidíte!

Učitelka tělesné výchovy ve výslužbě Mgr. Hana Linhartová

Pokud někdo čekáte, že bude řeč o vínu, tak to vás asi zklamu. Šumavský 
výběr není víno ze šumavských strání, ale parta lidí z Dešenic, Milenců, 
Zelené Lhoty a Nýrska, kteří se již sedmým rokem schází a každé pon-
dělí hrají volejbal. Během roku se zúčastňujeme několika volejbalových 
turnajů. Letos v červnu jsme se již podruhé zúčastnili okresního přeboru 
amatérských družstev žen v Mochtíně, kde jsme stanuli na 2. místě. Kon-
cem června jsme navštívili volejbalový turnaj smíšených družstev O pohár 
starosty obce Pocinovice. V září jsme v Libkově po urputném boji o třetí 
místo nakonec skončili na čtvrté pozici. Na turnaji smíšených amatérských 
družstev v Chodské Lhotě jsme po těžkém a vyrovnaném zápase s Janovi-
cemi vybojovali třetí místo. 21. 9. jsme uspořádali v hale v Nýrsku I. ročník 
volejbalového turnaje pošumavských amatérských družstev žen, kde jsme 
stanuli až za družstvem žen z Mochtína, Chodské Lhoty a Libkova. Během 
roku jsme odehráli několik přátelských utkání. A co nás ještě letos čeká? 
6. ročník, volejbalového turnaje pošumavských smíšených amatérských 
družstev v Nýrsku, který pořádáme již šest let a kde bychom měli obhájit 
třetí místo z loňského roku. Pokud máte kladný vztah k volejbalu, čas a chuť 
si zahrát, těšíme se na vás. Od října do dubna se scházíme každé pondělí 
od 19.00 v hale ZŠ Komenského v Nýrsku. Od jara do konce září hrajeme 
na hřišti u koupaliště v Dešenicích. JANA ŠAFAŘÍKOVÁ

Po dokončení oprav I. části bývalé tvrze, začal městys opravovat další 
památku, kostel sv. Mikuláše (na snímku). V rámci tzv. III. etapy rozhodl 
o obnově části krovu, ale i střešní krytiny dvou částí celkové střechy kostela 
lodě a spojovací části. Na opravu získal městys dotaci od Ministerstva kultury 
ČR ve výši 300 000 Kč. Práce by měly být dokončeny do poloviny listopadu 
tohoto roku. Foto: H. Boučková

Šumavský výběr DešenicePříjemná beseda

Klub žen pořádal v  polovině 
září další velmi příjemnou besedu. 
Do křesla pro hosta tentokrát use-
dl host až z Karlových Varů, býva-
lý ministr národní obrany, arm. 
gen. Ing. Miroslav Vacek.

Tentokrát zaujalo povídání 
a vzpomínky spíše muže. Z vojenské-

ho života, ale i osobního a také po-
litického z doby těsně po revoluci až 
po současnou dobu. Vydal osm knih 
a posluchačům přiblížil proč je psal, 
a oč v nich jde. Jeho vypravování si 
přišlo poslechnout téměř pět desítek 
posluchačů z různých míst okresu. 
Velmi skromný, ale i charismatický 
dnes už starší pán přivezl i  svoji 
manželku, které se u nás velmi líbilo. 
Oba byli přijati na radnici a prohlédli 
si rekonstruované prostory bývalé 
tvrze. H. Vacková při besedě dodala: 

„Stále jsme se stěhovali, tady se mi 
ale velice líbí.“

ANNA HALASOVÁ,
foto E. KRATOCHVÍLOVÁ 

Inventarizace majetku bude provedena do konce roku
V závěru tohoto roku bude provedena inventarizace majetku městyse 

Dešenice. Rada městyse doporučila schválit ústřední komisi i komise po-
mocné v souladu se zákonem č. 270/2010 Sb. Předsedou ústřední komise 
byl schválen M. Lerach, členy komise potom H. Boučková, M. Suchanová 
a H. Syrovec. Inventarizace majetku musí být provedena do 17. prosince 
2012. Pomocné komise, které budou kontrolovat majetek i v dalších obcích, 
by měly navrhnout opatření co s majetkem, který je poškozen nebo nemůže 
plnit tu úlohu, ke které byl určen. M. Barák, člen RM


