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Připomeneme si 740 let vzniku městyse
Slovo starosty …
Vážení spoluobčané, jsou před námi snad nejkrásnější měsíce kalendářního roku. Přál bych
vám, abyste je dle možností užili k regeneraci sil
a zaslouženému odpočinku. V minulém vydání jste
se dozvěděli, že kandiduji do Senátu ČR. Řada
z vás to sice přivítala, ale zároveň vyslovila obavu,
že snad chci odejít. Ne, tak tomu zcela jistě není.
Případným zvolením můj mandát v zastupitelstvu
nekončí a já hodlám pokračovat dál. Myslím si jen,
že mám sílu pomoci ještě v dalších oblastech, což
může městysu přinést některá pozitiva.
V letních měsících bude také pokračovat řada staveb. Tou nejzákladnější
je odkanalizování. Stavba zatím probíhá bez podstatných problémů, neboť
výkopové práce probíhají i na Hamrech. Připravujeme se na oslavy 740 let
vzniku městyse, pouťové oslavy, předání staveb do užívání a je připravován
program, který, ač skromně, přesto důstojně připomene toto výročí. Součástí
bude i 12. prezentační výstava umělců a malířů z obou stran. Program oslav
je na jiném místě tohoto zpravodaje.
V letních měsících dojde k dalším úpravám a opravám některých částí
městyse. Předně chceme rekonstruovat sociální zázemí dětí mateřské školky,
bude opraveno pietní místo v Dešenicích, přistoupíme k realizaci stavby
čekárny v Divišovicích a budou dál probíhat projektové přípravy některých
dalších budoucích staveb tak, aby byl městys připraven v případě vhodného
dotačního titulu využít peněz k realizaci. Bez připravenosti k realizacím
nelze přistupovat. U mokřadu a bývalé tvrze budou osazeny nové informační
tabule. To vše by mělo přispět nejen ke zkvalitnění života lidí a návštěvníků
v této oblasti, ale i informovanosti. A o to všechno nám jde.
J. REJFEK

Oslavy budou skromné, zato důstojné
s obnovením tradice výstav
V závěru měsíce července si při tradiční Anenské pouti připomeneme 740
let vzniku městyse Dešenice. Oslavy to budou skromné, zato více důstojné.
Bude při nich obnovena tradice přeshraničních výstav malířů obou stran
spojených s doprovodným programem.
Oslavy budou zahájeny v pátek 27. července v odpoledních hodinách odhalením pietního místa obětem I. světové války, kdy budou zároveň k pomníku položeny květiny. V úvodním vzpomínkovém projevu se občané městyse
a hosté seznámí se smyslem a významem obnovení tohoto pietního místa.
Poté budou oslavy probíhat na nádvoří bývalé tvrze, kde dojde ke slavnostnímu otevření staveb. Po rekonstrukci první části budou zpřístupněny
prostory bývalé tvrze. Návštěvníci si budou moci prohlédnou všechny části
po provedených opravách. Na panelech si prohlédnou, jaký byl stav před
samotnou rekonstrukcí a budou jej moci porovnat se současným stavem.
Zároveň si v některých částech prohlédnou v pořadí již 12. prezentační
výstavu umělců a malířů z obou stran. Souběžně s tím budou k prohlédnutí
doprovodné výstavy dalších aktérů, včetně dětí ZŠ a MŠ Dešenice. Součástí
bude i otevření stavby stavebních a sadovnických úprav okolí části tvrze.
Obě stavby byly hrazeny z větší části z dotací. V jednom případě z 6. výzvy
ROP NUTS II. Jihozápad. V druhém případě z peněz získaných v soutěži
Vesnice roku, tedy Státního fondu životního prostředí.
Na další dva dny je připraven tradiční bohatý program. Na své si přijdou
fotbalisté, ale i šachisté a šipkaři. Na neděli je připravena nově střelecká soutěž, která se uskuteční na střelnici u Chudenína. V sobotu večer se uskuteční
první zábava v prostorách tvrze a v neděli potom odpoledne promenádní
koncert. V kostele sv. Mikuláše je organizována mše svatá. Uvnitř prostor
tvrze budete moci ochutnat nefalšovaná pálavská vína. Podrobný program
oslav je součástí tohoto zpravodaje.
–úm–

Ze života městyse… Zajímavá beseda s cestovatelem

• 5. května 2012 se v KD Milence
uskutečnil další šipkový turnaj dětí
a dospělých. Ve výborné atmosféře
se účastníci těší už dnes na další zápolení. V dětské kategorii zvítězila
Tereza Řehořová před Vendulou
Válkovou a Adamem Válkem. U dospělých byl první Roman Mareš před
Eliškou Valešovou a Miroslavem Barákem.
• Starosta městyse Jan Rejfek
svolal do Němčovic krajské setkání starostů obcí a měst sdružených
v SMS ČR Plzeňského kraje. Krajské
shromáždění potvrdilo a podpořilo
postup k dosažení změny zákona
o RUD a nastavení nových principů

dotační politiky.
• Honební společenství Dešenice
nerespektovalo rozhodnutí a doporučení zastupitelstva a rady městyse.
Nabídka na jednání nebyla vyslyšena.
Výbor naopak předčasně vypověděl
původní smlouvu a schválil novou
mezi Honebním společenstvem
a MS Diana Dešenice.
• Klub žen uspořádal veřejnou
sbírku ošacení pro DIAKONII
Broumov. Ta vyjádřila poděkování
za provedenou sbírku, která byla
pořádána v Dešenicích již po několikáté. Starosta městyse Jan Rejfek
vyjádřil děvčatům za jejich činnost
poděkování.

Klub žen se postaral o další zajímavou akci. Uspořádal „Křeslo pro
hosta“ s veterinářem, cestovatelem,
včelařem a skvělým vypravěčem
MVDr. Janem Krabcem. Ten přiblížil nejen své životní zážitky z mládí,
ale i první jeho pracovní návštěvy
Kuby. Příjemné bylo vyprávění i ze

seznámení s manželkou Jiřinou, kde
také získal vztah k včelaření. To se
mu později stalo koníčkem. Více než
třicítka posluchačů se mnohdy nad
jeho zážitky i s chutí zasmála.
Další zajímavé odpoledne tak
část občanů strávila s člověkem,
který si oblíbil Dešenice, našel zde
přátele a bude zde zcela jistě trávit
část svého života. Moderátorem byl
Jan Rejfek, který slíbil posluchačům
a návštěvníkům této akce další besedu připravovanou na září tohoto
roku. Tentokrát to bude s bývalým
ministrem obrany ČSFR armádním
generálem v. v. Miroslavem Vackem.
ANNA HALASOVÁ

Z jednání rad
a zastupitelstva…
ÚŘAD
MĚSTYSE

MĚSTYS
DEŠENICE

• Na zasedání RM dne 30. 4. byly
diskutovány připomínky a náměty
nejen z jednání zastupitelstva, ale
i návrhy paní Jirkové a dalších občanů. Většina z nich bude realizována. Některé musí být projektově
připraveny a realizovány mohou být
až v příštím roce.
• Na základě kritických připomínek zastupitelů bylo všem nájemníkům porušujících Domovní řád
ve věci hrazení nájemného zasláno
upozornění. To mimo jiné upozorňuje, že při opětovném opakování nebude nájemní smlouva prodloužena.
• Rada městyse schválila darovací
smlouvu, kterou se městys zavázal
k financování koncertu duchovní
hudby v kostele sv. Mikuláše ve výši
5 000 Kč.
• Nájemní smlouva s firmou MAXTEL, s. r. o., byla schválena za účelem montáže a provozu anténních
systémů v obci Děpoltice.
• Testy a vyplněný dotazník v rámci vzdělávání zastupitelů samospráv
odevzdali I. Kindlmanová, S. Chlup,
F. Valeš, S. Kindlman, S. Šetlíková
a J. Šetlík. Výsledky testů obdrží
zastupitelé přímo od vzdělávacího
střediska.
• Kontrola zpětného odběru firem
EKOLAMP a ELEKTROWIN byla
provedena i u našeho městyse. Ze
závěru vyplývá, že nebyly zjištěny
nedostatky.
• 28. května se rada zabývala výsledkem společného jednání mezi
MS Diana Dešenice, Honebního
společenstva Dešenice a radou měs-

tyse. K názorové shodě nedošlo pro
neústupnost zástupců Honebního
společenstva. Městys proto podal
žalobu pro neplatnost vypovězení
původní smlouvy a uzavření smlouvy
nové bez vědomí městyse.
• Rada schválila organizační zajištění oslav 740 let vzniku městyse,
VI. pouťových oslav městysů Dešenice–Lam, odhalení pietního místa
a převzetí staveb do užívání městyse.
• Rada městyse podpořila chovatelskou výstavu v Nýrsku, která bude
po 45 letech jednou z největších
v rámci Plzeňského a Karlovarského
kraje. Je organizována pod záštitou
hejtmana PK M. Chovance.
• 29. května navštívila městys hodnotící komise v rámci 18. ročníku
soutěže Vesnice roku. V rámci ČR
soutěží celkem 278 obcí z toho šest
z klatovského okresu. Po úvodním
přijetí v kulturním domě navštívila komise tvrz a novou hasičárnu
v Žízněticích.
• V závěru května navštívil úřad
městyse ředitel Českého rozhlasu
Plzeň Zdeněk Levý. Konzultovány
byly otázky popularizace života a výsledků městyse v tomto sdělovacím
prostředku.
• Rada rozhodla na posledním
květnovém jednání o provedení
kontroly a vypracování zprávy s vyčíslením škod na vybraných lesních
porostech. Městys je majitelem lesa
a ze zákona na to má právo.
• SDH Žíznětice požádal o zakoupení hasičské techniky. Rada žádost
sice zamítla, ale doporučila ji zařadit
do nového rozpočtového roku 2013.
• V územním teritoriu Dešenicka
se nacházejí železniční přejezdy pod
označením P 835 – P 838. Takto
označené přejezdy jsou zároveň GPS
body a lze jich využívat při tísňovém
volání linky 112 v rámci záchranného integrovaného systému. –úm–

Dešenice v proměnách času první i druhá část publikace,
vydané Martinem Křížem ve spolupráci s kolektivem, je k dostání a zakoupení na úřadu městyse.
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

Odkanalizování je v plném proudu
V plném proudu je II. část odkanalizování realizovaná v Dešenicích.
I když stoka C 3, budovaná v části
od koupaliště k V. Pytlovi, nejde podle představ, stavba běží, a bude-li třeba, zpoždění budou doháněna třeba
i o víkendech. Problém, který na stoce C 3 vzniká, je starý vodovodní řad.
Ten je na základě rozhodnutí úřadu
městyse souběžně měněn tak, aby se
nemusely provádět další výkopové
práce po dokončení odkanalizování.
A co bude následovat po dokončení této části? Budou dodělávány
další stoky. C 9 (zahrádky Klasnová, Paško, MK od pana Stahoně až
k panu Kubátovi), C 7 (MK mezi
panem Jiříkem a Cihlářem ve směru

ke Kolářovým), C 7a (MK vedle pana
Jiříka až k Alexandrovým), C 7b (MK
vedle pana Krákory až po domek
Frauzových), C 8 (Nový, Bartůňková, Pěnkava, Fungač a Prančl)
a C 8a (Tomaka, Kopencová, Koželuh a Presl).
Bez ohledu na to, jak tyto práce
budou probíhat, budou zahájeny stavební úpravy přípojek na hlavní řad
od jednotlivých nemovitostí. Projektové dokumentace jsou připraveny.
Nezbývá, než si přát především příznivé počasí. Občany prosíme o jistou
dávku trpělivosti, ochoty i porozumění. Bez dílčích omezení se stavby
nedají úspěšně realizovat.
Rada městyse

PODĚKOVÁNÍ
Úřad městyse Dešenice společně s vedoucí prodejny Soňou Šetlíkovou vyjadřuje poděkování ZKD Sušice za opravu fasády prodejny
COOP v Dešenicích. Zvláštní poděkování patří Josefu Švecovi, malíři ZKD Sušice. Podnik tak díky ochotě přispěl nejen k příjemnému
vzhledu veřejného objektu, ale i životnímu prostředí. Je to hezký počin
k nadcházejícím oslavám 740 let vzniku městyse Dešenice. –úm–

Zveme vás na kulturní,
sportovní a společenské akce…
27.–29. 7.
31. 8.
1. 9.
8. 9.

oslavy 740 let vzniku městyse a VI. pouťové oslavy městysů
Dešenice – Lam
uzávěrka Dešenického zpravodaje
setkání rodáků Děpoltice
setkání rodáků Dešenice

Zasedání RM a rady PK

9. 7., 1500
23. 7., 1000
23. 7., 1500
6. 8., 1500
8. 8., 1400
20. 8., 1000
20. 8., 1500
3. 9., 1500

42. zasedání rady městyse
zasedání Rady Zastupitelstva PK, Plzeň
43. zasedání rady městyse
44. zasedání rady městyse
jednání majetkové komise PK, Plzeň, J. Rejfek
zasedání Rady Zastupitelstva PK, Plzeň
45. zasedání rady městyse
46. zasedání rady městyse

Veřejné jednání zastupitelstva městyse a PK

29. 8., 1800

14. jednání zastupitelstva městyse Dešenice, Děpoltice

Závěr školního roku 2011/2012

„Ten čas tak letí…“ Než jsme se nadáli, je tu konec školního roku a s ním
zasloužené prázdniny…
Když se ohlédneme za uplynulým školním rokem, musíme si přiznat,
že jsme zažili opravdu mnoho zajímavého a veselého. S odstupem času se
zasmějeme i nad situacemi, ve kterých nám snad ani do smíchu nebylo, ale
které se nakonec v dobré obrátily. Nejlépe si vše připomeneme na fotografiích na www.zsamsdesenice.info, kterou pravidelně obohacujeme. Závěr
školního roku byl opět plný akcí. Zúčastnili jsme se výuky na dopravním
hřišti v Nýrsku, byli jsme i s MŠ na výletě ve Velharticích. Na samý závěr
šk. roku jsme si vyšlápli do Zelené Lhoty a jeli na cyklistický výlet do Nýrska.

A. Halsová diskutuje s maďarským kolegou Tiborem Farkasem, který má
svá díla i v maďarském parlamentu.

Hezká tradice v Rakousku

Strasengalerie

Pod názvem Strasengarie se v závěru června konala v historickém
centru Neukirchenu, vzdáleného
od Vídně přibližně 25 km, výstava
malířů a umělců. Trvala sice jen dva
dny, vždy od 10 do 19 hodin, ale bylo
se na co dívat. K zhlédnutí byly převážně obrazy, ale i řemeslné práce,
keramika, řezbářská díla, patschwork, sklo ale i sochařské práce.
Výstavy se zúčastnili umělci z různých koutů světa, kromě místních
Němci, Italové, Slováci, umělci z Polska. Další větší část byla z Maďarska
a ČR reprezentovala A. Halasová.
Stánek navštívila řada lidí a mezi
nimi i Češi žijící v Rakousku. Ti měli
radost, že vidí vystavovat krajana.
A jak taková výstava vypadá a co
nabízí? Pro cizince se konalo již několik dní před samotnou výstavou
pracovní setkání malířů a sochařů
v propůjčené velké galerii, kde dostal
každý prostor a pět dní si pracoval
na své práci, na svém modelu. Organizace 72 ER je zakládající skupinou,
a měla 72 členů. Zda má dnes členů
více nebo méně jsme se nedozvěděli.
Spolek začal pracovat v roce 2004.
Výstavy začaly putovat po velkých
městech Rakouska, staly se nejen
tradicí, ale především společenskou
událostí. V letech 2005–2008 se konaly v Ebenfurthu, 2009–2010 v Bad
Fischau a v roce 2011 v Katzelsdortu.
Letošní výstava byla pro Neukirchen
velkým oživením, neboť kromě toho

jsou otevřeny kavárny, restaurace
ale i obchůdky s uměleckými předměty. Výstavu zahajoval starosta
města a předseda spolku. Kladné
na setkání bylo to, že sponzoři zajistili hostům ze zahraničí stravování
a občerstvení. Na večeře se chodilo
společně. Otcem všech organizačních záležitostí a zajištění přípravy
a chodu výstavy byl Hassanetr Jean
Pierre, malíř a bývalý ředitel většího
podniku ve Vídni.
Přestože zde byla drobná nevýhoda v dorozumívání, výhodou setkání tohoto charakteru byl na druhé
straně společný umělecký zájem, kde
najdete i společnou řeč.
–jr–

A. Halsová se prezentovala mezi
162 umělci v Neukirchenu, kde bylo
co obdivovat.

Dne 22. června se uskutečnila
v kulturním domě již tradiční školní akademie, která byla přehlídkou
činností dětí v MŠ, ZŠ a zájmových
útvarů.
Naši nejmenší předvedli pohádku
„Jak koťátko zapomnělo mňoukat“,
zarecitovali báseň „Co to oči vidí“
a zazpívali písničky s názvy „Tři citrony,“ „Muzikantská rodina“ a „Děti
z Afriky“.
Děti ze základní školy nacvičily
krátkou pohádku „Karkulka a vlk,“
zatančily společenské tance a měly
připraveny také tanec na píseň „Voules – Vous“ od skupiny Abba. NechyVystoupení dětí.
běla ani písnička, tentokrát v podání
našich výborných zpěvaček Andulky Suchanové a Lucky Ledvinové, které
doprovázely Klárka Širajová, Terezka Kurková, Lucka Šteinerová a Andulka
Slunčíková.
Vystoupení bylo zakončeno břišními tanci pod vedením maminky Petry
Urbánkové.
Následovalo vyhodnocení soutěže ve sběru papíru. V mateřské škole se
na 1. místě umístila Karolínka Maršíková s 2 600 kilogramy, na 2. místě
Maxík Novák s 1 701 kilogramy a na 3. místě Amálka Denková se 400
kilogramy. Ze základní školy byla na 1. místě Andulka Suchanová s 4 655kilogramy, za ní na 2. místě Pavel Koleňák se 731 kilogramy a na 3. místě
Lucka Ledvinová se 470 kilogramy.
Na závěr paní učitelky z mateřské školy pasovaly odcházející děti na školáky.
Pasování na školáky.

Jako každý rok, ani letos nemohla chybět sladká odměna od úřadu městyse Dešenice v podobě dortů, na kterých si děti moc pochutnaly.
Pochvalu a veliké poděkování si zaslouží pedagogický sbor a všechny
pracovnice ZŠ a MŠ za obětavost, trpělivost a nadšení, všechny děti za snahu a píli, za reprezentaci školy na sportovních, výtvarných a literárních
soutěžích, rodičům za trpělivost a pochopení, úřadu městyse Dešenice
za celoroční podporu a pomoc, všem sponzorům za štědré dary. Děkujeme!
Nezbývá než popřát všem krásné prázdniny, hodně sluníčka, zábavy,
nevšedních zážitků a v neposlední řadě také radost z vysvědčení. –such–

Fotbalisté sahali po medaili
Poslední kolo fotbalové IV. třídy
skupiny A vyřešilo poslední problém. Umístění našich fotbalistů.
Už jen proto, že do souboje nemohli
z důvodů odehrání všech zápasů zasáhnout. Nakonec skončili na pěkném čtvrtém místě, přestože sahali
po medaili.
Především jarní část soutěže byla
pro naše fotbalisty velmi úspěšná.
Prohráli jen s Klatovami a Janovicemi. Část bodů ztratili i s Železnou

Rudou. Ostatní zápasy ale zvládli
a s 28 body získanými na jaře obsadili čtvrtou příčku. Ta je příslibem
do budoucna. Poděkování patří
nejen hráčům, ale i funkcionářům.
Vždyť po předešlé jednoroční přestávce, ale také nevalném podzimu,
příliš nadějí nebylo. Fotbalisté dokázali téměř nemožné a příjemné je,
že již dnes přemýšlí nad podzimní
částí nového ročníku.
VÁCLAV PYTEL st., čen RM

SDH Dešenice

Od našeho dopisovatele…

Prázdniny

Nyní nastal opět ten čas, kdy se
všichni radujeme z teplých slunných
dnů a vysokých teplot, jež stouply
nad 30 stupňů Celsia. V tomto vedru by málokdo odolal tomu zchladit se ve studené vodě místního koupaliště. Za dveřmi jsou již také letní
prázdniny. Pak my všichni školou
povinní můžeme na celé dva měsíce
zahodit všechny učebnice a starosti
ze školy.
Ovšem z toho zase nebudou mít
radost někteří rodiče, neboť je těžké vymyslet program pro vyplnění
toho našeho volného času a mnohdy
i hlídání svých dětí. Já bych si přál,
aby nám po celé prázdniny vydržely
tyto tropické teploty, jelikož je třeba pořádně využít bazén. Nebyla by
také škoda občas se vypravit do lesa
na nějaké borůvky, ostružiny či lesní jahody. Někteří z vás se určitě
těší na to, že budete moci déle spát.
K prázdninám také patří opékání
buřtů nad ohýnkem. Vy, kteří máte
rádi rostliny, opět jistě věnujete trochu času práci na zahrádce. Ale protože prázdniny nejsou pouze o práci,
měli bychom si pokud možno dopřát

Naši jubilanté…
od 10. července

Václav Jiřík
Marta Vančurová
Marian Búci
Jan Stahoň
Karel Soušek
Josef Kurc

73
70
76
50
82
65

BLAHOPŘEJEME!!!

klidu a pohody lehnout si na lehátko
pod strom nebo pod deštník, koupit
si zmrzlinu a dát si něco studeného
k pití.
Já bych se chtěl o prázdninách
vydat na ryby, což považuji za velmi
relaxační činnost. Také by bylo dobré podniknout výlet na nějaký hrad,
nebo si jen tak vyjet na kole. Způsobů, jak si udělat hezké prázdniny, je
mnoho a doufám, že si je jaksepatří
užijete. Nezapomeňte při těchto vysokých teplotách dodržovat správný
pitný režim a vezměte si nějaký klobouk na hlavu, ať nedostanete úpal.
Hezké prázdniny vám přeje
ZDENDA ULDRYCH

srpen

Josef Skala
Josef Nový
Václav Lenc
Dorota Soušková
Karel Stuiber
Marie Holá
Vlasta Denková
Karolina Lencová
Milan Uldrich
Irena Tomášková

74
74
60
82
81
60
50
84
55
93

Dne 5. 5. 2012 jsme jeli na druhý ročník dne hasičů do Nýrska.
V dopoledních hodinách soutěžila
družstva dětí. Družstev bylo celkem
jedenáct. Družstvo starších dětí se
umístilo na krásném čtvrtém místě
s časem 19,3 s. Od prvního místa
je dělilo jen 1,74 s. Družstvo 2 také
předvedlo krásný útok a sklidilo
velký potlesk, protože mělo nejnižší
věkový průměr. V odpoledních hodinách proběhla soutěž v PS 8. Družstev bylo celkem 10. Muži obsadili
druhé místo, ženy místo 6., ale byly
zařazeny mezi muže.
19. května proběhlo druhé kolo
hry Plamen, zde se děti umístily
v první polovině. Muži, ženy a děti
v tento den si zasoutěžili v Žízněticích, kde byla slavnostně otevřena
místní hasičská zbrojnice.

Devátého června se muži zúčastnili vyřazovacího kola. Zde obsadili
druhé místo a tím si zajistili postup
do okresního kola. Tento postup přenechali sousednímu sboru Žíznětice.
Okresní kolo se konalo 16. června.
Muži se umístili na 10. místě z 20
družstev.
16. června družstvo z Dešenic
jelo na soutěž v požárním sportu do Dalovic u Karlových Varů.
S Dalovicemi máme dlouholetou
spolupráci. Zde jsme se něco málo
přiučili.
23. června jsme jeli na noční soutěž do Janovic. Muži obsadili 6. místo z 21 družstev, jako jediné mělo
svojí PS 8. Muži ze Žíznětic na této
soutěži obsadili krásné 2. místo.
IVETA KINDLMANOVÁ,
JOSEF ŠETLÍK

Ochotníci zabodovali…

Další příjemné odpoledne, tentokrát nedělní, připravil pro občany
ochotnický spolek s nastudovanou
komediální hrou „Cesta do Ameriky“.
AMOK využil nejen příjemného
počasí, ale i hezkého prostředí mokřadu. Při téměř třiceti stupňovém
vedru předvedli nezapomenutelný
zážitek plný nápaditosti a vtipu. Více
než padesátka návštěvníků upřímně
zatleskala výkonu, zvláště když den
před tím vystupoval AMOK na hradě Švihov. Obdivuhodné je, že si
členové spolku najdou čas nejen
na nastudování podobných her, ale
dokáží reprezentovat městys i navenek. Obdivuhodné proto, že každý
máme nějaké starosti. Škoda jen,
že občané městyse o výsledky práce
svých spoluobčanů nestojí a nezají-

mají se o dění a život v rámci městyse.
My, co jsme zde byli, přejeme všem
členům spolku úspěch při dalších podobných vystoupeních ať už doma,
nebo v jiných částech okresu.
SOŇA ŠETLÍKOVÁ,
zastupitelka

Dešenický zpravodaj pro občany městyse připravila redakční komise ve složení: Helena Boučková, Vlastimil Hálek, Jan Kučera, František Valeš,
Jan Rejfek. 4. číslo 6. ročníku v roce 2012 vyšlo 9. července. Ohlasy a příspěvky zasílejte i cestou e-mailové adresy obecdesenice@nextra.cz nebo oudesenice@nextra.cz. Evidováno MK ČR E 17235. Příští vydání 7. září 2012.

