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Dešenický Vychází od roku 2007

2008 - Zvláštní ocenění za rozvíjení kulturního a společenského života v obci 
2009 - Zvláštní ocenění za vzornou koncepční přípravu projektů

2012 - Čestný diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce

Vážení spoluobčané,
vánoční a novoroční svátky jsou pryč.  

V závěru minulého roku jsme bilancovali, 
co se podařilo a co nikoliv. V rámci městy-
se se můžeme pochlubit řadou úspěchů. To, 
že jich bylo dosaženo, je i zásluhou mnohých 
z Vás a patří za to všeobecné poděkování. 
Vždyť jen podpora záměrů je signálem, že 
máte zájem o prosazení dalších změn v živo-
tě Dešenicka.

V letošním roce jsme vstoupili do druhé poloviny tohoto volební-
ho období. I v tomto roce je před námi řada úkolů. Chceme dokon-
čit odkanalizování, čímž přispějeme k ozdravení životního prostře-
dí. Je před námi úkol dokončit opravu zbývající části střechy kostela  
sv. Mikuláše. Půjde o to najít vhodný dotační titul na opravy a re-
konstrukce místních komunikací právě po dokončení odkanalizování. 
Dle možností dojde k další realizaci některých záměrů v dalších čás-
tech městyse. Měly by být zahájeny komplexní pozemkové úpravy, kte-
ré byly přerušeny.

Nebudou to ale jen investiční záměry. Spolky připravují řadu akcí 
k obohacení kulturního a sportovního života, budeme přemýšlet o dal-
ších nápadech a návrzích, kterými bychom obohatili váš život. Čekají 
nás vůbec první přímé volby hlavy státu. Podle toho, jak organizačně 
dopadnou, je možné, že se budou od následujících komunálních vo-
leb volit přímo i starostové. Je tudíž nad čím přemýšlet. Přáním úřa-
du městyse je, aby se na většině akcí podílelo co nejvíce občanů, aby 
se zvyšovala jejich účast na rozhodování ale i kulturním a společen-
ském životě. A to je přání i mé.                                          Jan Rejfek                                                                     

Slovo starosty...

zpravodaj

Zastupitelstvo schválilo 
rozpočet pro rok 2013
Předposlední jednání zastu-

pitelů bylo velmi bohaté. Pro-
jednával se výsledek hospoda-
ření v lesích městyse, cena vod-
ného na rok 2013, schvalovaly 
se strategické záměry, společen-
ské, kulturní a sportovní akce. 
Projednána byla také koneč-
ná verze změny zadání územní-
ho plánu č. 2 a návrh na změnu  
č. 3. Přestože by se zdálo, že bo-
hatý program by svědčil o velmi 
dlouhém jednání, nebylo tomu 
tak. Finanční výbor společně  
s radou připravily takový návrh, 
že zastupitelé neměli s projed-
náním a schválením problém.  
A jaký rozpočet pro rok 2013 
byl vlastně schválen?

Zastupitelé po jednání schvá-
lili schodkový rozpočet, kdy cel-
kové příjmy činí 14 801 800 Kč, 
celkové výdaje 19 893 600 Kč a 
splácení úvěru ve výši 1 100 000 
Kč. Schodek ve výši 5 091 800 Kč 

bude hrazen z přebytku minu-
lých let, tedy vlastních zdrojů. 
V závěru roku by rezerva pro 
další léta měla činit cca 7 milió- 
nů a 400 tisíc Kč. 600 000 Kč 
bylo v rámci rozpočtu schváleno 
na možné investiční akce s vy-
užitím dotačních titulů. Dalších 
900 000 Kč na realizaci námětů, 
návrhů a připomínek z řad ob-
čanů a spolků městyse. Přesto-
že mnohé záměry nebyly schvá-
leny, neznamená to, že nebudou 
realizovány, nebo že se s nimi 
nebude  pracovat. 

Bylo připomenuto, že vyskyt- 
ne-li se vhodný dotační titul  
a zastupitelé se rozhodnou jej 
využít, v takovém případě může 
dojít k projednání a schválení 
rozpočtové změny. Dodejme, že  
v době projednávání a schva-
lování rozpočtu měl městys na 
svém účtu cca 13 miliónů Kč. 

Josef Šetlík, zastupitel

Do krajského finančního výboru
byl zvolen Jan Rejfek

Na ustavujícím jednání nově 
zvoleného Zastupitelstva Plzeňské-
ho kraje byl členem finančního vý-
boru zvolen Váš starosta Jan Rejfek. 
Stalo se tak 19. listopadu, kdy kromě 
hlavních funkcionářů byl volen i celý  
finanční výbor. To proto, že násled-
ně o týden později se vyjadřoval  
k navrhovanému rozpočtu Plzeňské-
ho kraje na rok 2013. 

V. Rubáková, V. Vilímec, J. Šne-
berger (ODS), Tomáš Jílek (TOP 
09 a Starostové), M. Zrzavecký,  
V. Šmolík a M. Hrdý (ČSSD).  
V souladu s plánem práce se má fi-
nanční výbor sejít poprvé v novém 
roce 11. února.

Jan Rejfek byl zvolen členem  
finančního výboru Zastupitelstva PK 
poměrem 42 hlasů pro, 0 proti, 2 se 

Předsedou tohoto výboru se stal V. Vota-
va (ČSSD, neuvolněný). Členy výboru se sta-
li F. Hrubeš, J. Bartoníček, J. Rejfek (KSČM),  

Nepřehlédněte
18. 1., 20.00 hod.  
Ples MS Diana Dešenice, KD 
Dešenice, hudba ORION.
16. 2., 20.00 hod. 
Bál SDH Dešenice, KD Deše-
nice, hudba Stavovanka.

zdrželi hlasování, 1 se hlasování nezúčastnil. 
Ing. Karel Šidlo, poslanec P ČR, 

zastupitel PK za KSČM

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



Z jednání rad 
a zastupitelstva...

lRada se zabývala závadami 
a nedodělky, které vznikly  
v nově postavených bytech  
v Děpolticích a Dešenicích. Ty 
byly postupně odstraňovány.
lČlenové rady městyse se zabý-
vali stížnostmi na přepravní firmu 
pana Anděla. Vzhledem k tomu, 
že firma nereagovala na vyzvá-
ní starosty městyse, budou veške-
ré činnosti firmě od nového roku  
v Dešenicích zakázány.
lDále se rada zabývala žádos-
tí MS Diana Dešenice o zapůjče-
ní klíčů od závor v lesích městy-
se. MS bylo za určitých podmí-
nek vyhověno.
lStátní fond životního prostředí 
rozhodl o přidělení 323 750 Kč 
na „Sadovnické úpravy okolí his-
torické tvrze v Dešenicích“. 
lRada projednala doplnění mo-
nitorovací zprávy ROP stavby  
rekonstrukce tvrze č. 2.
lRada schválila aktualizaci 
právního systému Atlas ve věci 
vzorových smluv, která bude stát 
5 000 Kč.
lRada městyse rozhodla o staže-
ní žaloby na Honební společnost 
Dešenice. Důvodem bylo, že spo-
lečnost naplnila usnesení z mimo-
řádného jednání Zastupitelstva 
městyse Dešenice.

lByla projednána předložená 
projektová dokumentace na reali- 
zaci chodníku v obci Milence. 
Předběžně bude stát 2 milióny  
a 992 tisíc  korun. Městys na akci 
chce využít některého z dotačních 
titulů.
lRM se kladně vyjádřila ve věci 
závazného stanoviska k projekto-
vé dokumentaci L. Boublíka na 
akci „Dešenice – oprava silážní-
ho žlabu“.
lČlenové rady se opětovně zabý-
vali hrazením nájemného. Vzhle-
dem k tomu, že se zde opětovně 
vyskytují značné nedostatky, bylo 
rozhodnuto od nového roku při-
počítávat k nájemnému penále  
z prodlení. 
lZapůjčování sálu KD Milence 
bude i pro místní spolky zpoplat-
něno. Sál bude předáván správ-
cem a poplatek ve výši 3 000 Kč 
bude vrácen jen tehdy, pokud zde 
bude odpovídající pořádek.
lRada se také zabývala úhradami 
poplatků firem a podnikatelů, pů-
sobících v rámci městyse, za svoz 
odpadů. Rozhodla problém řešit 
ve spolupráci s ing. Rozsypalo-
vou z Odboru životního prostředí 
v Klatovech. 
lJednání Zastupitelstva městy-
se v Dešenicích se v měsíci pro-
sinci uskutečnila hned dvě. První 
se zabývalo hlavním bodem, kte-
rým bylo projednání a schválení 
rozpočtu. Ten byl nakonec jako 
schodkový schválen tak, jak jej 
předložily FV a rada městyse.
lDruhé jednání dne 21. 12. se 
zabývalo prodejem pozemků za 
účelem rodinné zástavby.     -úm-                                                                                                                              

MĚSTYS
DEŠENICE

ÚŘAD
MĚSTYSE

Střípky ze života městyse...
lPředsedové finančního výboru 
(ČSSD) a výboru pro vzdělávání 
(ČSSD) budou působit v neuvol-
něných funkcích.
lTradiční „mikulášský turnaj 
v šipkách“ se konal počátkem 
prosince v Milencích. Bylo do 
něj přihlášeno 7 dětí a 17 „do-
spěláků“. První místo v dětské 
kategorii obsadil M. Brož, druhé 
J. Janouš, třetí se umístila T. Ře-
hořová a čtvrtá potom E. Slunčí-
ková. V hlavní kategorii dospě-

lých obsadila první příčku E. Va-
lešová, druhý byl J. Brož, třetí  
J. Kratejl a čtvrtý A. Karásek.
lMilenečtí hasiči zorganizovali 
i karetní turnaj ve hře „prší“. 
Soutěže se zúčastnilo 12 hráčů. 
První příčku obsadil M. Řehoř, 
druhou J. Kratejl, třetí J. Vosmik 
a čtvrtá byla I. Stuiberová.
lPrvní valná hromada SDH se 
konala v Žízněticích. 22 členů 
zhodnotilo svou práci, která byla 
velmi kvalitní. Otevření nové ha-

sičské zbrojnice, pořádání tradič-
ního country plesu, ale i účast na 
soutěžích s velmi dobrým umís-
těním - tím vším se dnes hasiči 
chlubí. Nově byl do funkce jed-
natele sboru zvolen D. Troch.
lVýroční jednání se konalo 
i v Dešenicích. Zde reprezentu-
je sbor 59 jeho členů, z toho 16 
žen. Dešeničtí dobrovolní hasi-
či mají navíc své dětské nástup-
ce. SDH Dešenice 1x zasahoval 
v loňském roce „naostro“.    -úm-

lKromě 45 zvolených zastu-
pitelů bylo na úvodním jednání 
Zastupitelstva Plzeňského kra-
je schváleno i pět výborů. Nově 
byl zřízen výbor pro kontrolu  
veřejných zakázek.
lDevět členů rady Zastupitel-
stva Plzeňského kraje (7 ČSSD, 
2 KSČM) bude pracovat v uvol-
něných funkcích. Tři předsedo-
vé výborů (kontrolní ODS, zdra-
votnictví ODS, veřejné zakázky 
KSČM) také.

Vítání občánků poprvé 
v prostorách tvrze

Matěj Postl, Ester Hlaváčová, Pavla Hošťálková, Tomáš Mareš, Voj-
těch Novotný, Alžběta Stuiberová, Bára Svobodová, Marek Syrovec, 
Ondřej Veselý a Jan Harant byli prvními občánky, které přivítal do 
života starosta městyse Jan Rejfek poprvé v nově zrekonstruovaných 
prostorách bývalé historické tvrze.

Slavnostní chvíle byla zahájena vystoupením dětí z mateřské  
a základní školy. Poté starosta městyse připomenul rodičům jejich po-
slání ve výchově dítěte. Konkrétně mimo jiné uvedl: „Od malička 
veďte děti ke skromnosti, protože štěstí není jen v bohatství, majetku  
a blahobytu, ale v opravdové lásce a v odpovědnosti rodičů, která vy-
tváří dobré základy pro další, úspěšný život dětí. Proto se snažte své-
mu děťátku vytvářet co nejkrásnější domov“. Následoval zápis do pa-
mětní knihy, předání květiny a drobného dárku maminkám ze strany 
úřadu městyse a také nezbytné fotografování. Slavnostního ceremo-
niálu byli přítomni i místní občané.

Tento akt se bude v historických prostorách dešenické tvrze  
konat pravidelně.                                                              Y . Kindlmanová

Zahájení advokátní praxe
Dovoluji si touto cestou oznámit otevření advokátní kance-

láře v Sušici od 1. 12. 2012. Právní praxi budu vykonávat v ob-
lasti práva rodinného, pracovního, občanského, v oblasti převodu  
nemovitostí, zastupování v soudních řízení, vymáhání pohledá-
vek, včetně sepisování veškeré smluvní agendy.

JUDr. Jiřina Rippelová,  advokátka, ev.č. ČAK 07226
Advokátní kancelář a milé přívětivé prostředí najdete na adrese: 

Sušice, Náměstí Svobody 50  (pasáž Fialka) - 1. patro.
tel.: 376 310 110, e-mail: jirina@rippelova.cz



Celý adventní čas se děti MŠ 
a ZŠ připravovaly na Vánoce. Vy-
ráběly přáníčka, dárky pro své 
blízké, výzdobu do škol i domů. 
Do všech činností vložily nema-
lé úsilí, mnoho práce, nadšení, ra-
dosti i těšení. Připomněli jsme si 
většinu vánočních zvyků a tradic, 
poslouchali jsme CD namluvené 
českými herci – Pohádkový ka-
lendář složený z 24 pohádek, ke 
kterým jsme malovali ilustrace. 

Slavnostní zakončení chovatelské výstavy

Ve výstavním areálu České-
ho svazu chovatelů pod nádra-
žím v Nýrsku se konala v pořa-
dí již dvacátá regionální výsta-

Dr. Jan Rejfek předává jedné z oceněných chovatelek v mileneckém 
KD pohár.

Netradiční vánoční besídka MŠ.

va Plzeňského a Karlovarského 
kraje pod záštitou hejtmana PK 
Milana Chovance. Na této vý-
stavě, která má mnohaletou tra-

dici, mohli chovatelé a návštěv-
níci  porovnat kvalitu a úroveň 
chovatelských zvířat. Městys 
zde především po organizá-
torské stránce reprezentovali  
Vítězslav Petřík a Karel Krejčíř, 
kterým za jejich obětavost pat-
ří poděkování. Tentokrát se jed-
nalo o soutěžní výstavu králíků, 
holubů a drůbeže. Nejlepší holu-
by mají chovatelé z Plzně, Kla-

továci byli až čtvrtí. Drůbeží se 
mohou chlubit chovatelé z Do-
mažlicka a s králíky zvítězili 
Tachováci. Vyhlášení výsledků  
a ocenění chovatelů se uskuteč-
nilo v KD Milence a byli mu pří-
tomni poslanec J. Pospíšil, sta-
rosta města Klatovy R. Salvetr 
a starosta městyse Dešenice  
J. Rejfek. Příští výstava se bude 
konat v Kralovicích.            -ov-                                                                                     

O společenské dění v rám-
ci městyse se starají spolky  
a dlužno dodat, že velmi dob-
ře. Pestrost, ale i četnost pořá-
daných akcí dokládá, že hasiči, 
ochotníci, ženy, sportovci ale 
i děti  - zkrátka ti všichni - se 
starají o to, že společenský ži-
vot neskomírá. Dokladem toho 
je i skutečnost, že tyto spolky 
podávaly návrhy do rozpočtu 
městyse na rok 2013.

SDH Dešenice obdrží na 
svoji činnost 42 000 Kč, SDH 
Žíznětice 90 000 Kč, SDH Dě-
poltice 155 000 Kč, SDH Mi-
lence 9 500 Kč, SK Norton 
Milence 24 500 Kč, HPP Mi-
lence 3 500 Kč, Start Deše-
nice 138 264 Kč a Klub žen  
3 000 Kč. SDH Divišovice po-
dal sice písemně tři návrhy, ale 
týkaly se jen investic do ko-
munikací. Podobně tomu bylo  

Spolková činnost bude 
dál podporována

v Žízněticích, kdy část návr-
hů směřovala do vodního hos-
podářství. V tomto případě zá-
měry nebyly schváleny. Pře-
sto se s nimi bude pracovat  
a některé z nich se budou moci 
za jistých předpokladů reali-
zovat. Je třeba také dodat, že  
v Děpolticích,  Žízněticích, ale 
i u TJ Start Dešenice jsou vyšší 
částky, protože v sobě zahrnují 
opravy objektů. Je také zajíma-
vé, že ochotníci a členky Klu-
bu žen nepožadovali nic, nebo 
jen částku velmi malou. Přitom 
tyto dvě složky se spolu s dětmi 
o rozvoj kultury starají nejvíce. 
Jak bylo také řečeno na jedná-
ní zastupitelů, přestože některé 
záměry v rámci spolkové čin-
nosti nebyly schváleny, spol-
ková činnost jako taková bude 
podporována.      

                  Anna Halasová

Vánoce ve škole 

Předvánoční čas vyvrcho-
lil několika akcemi. Letos máme 
ve škole samé hodné děti, takže  
k nám ošklivý čert nemusel. Miku-
láš na nás ale nezapomněl, scho-
val nám ve škole dobroty a drob-
né dárečky. I v MŠ všichni dostali 
sladkou nadílku. Tímto děkujeme 
všem sponzorům a dárcům.

To nejhezčí bylo až oprav-
du těsně před zahájením vánoč-
ních prázdnin. 20. 12. se předved-
ly děti ze školky se svou besídkou 
na netradičním místě - na Hájku. 
Moc se jim povedla.

19. prosince se konal Den ote-
vřených dveří v ZŠ spojený s vá-
nočním trhem výrobků, dárko-
vých a dekoračních předmětů. 
Den byl opět příjemný a vydaře-
ný. Mrzí mě jen, že se do školy 
zase nepřišli podívat žádní rodi-
če dětí MŠ, aby měli možnost po-
soudit, jak to u nás ve škole chodí.

15. prosince se uskutečnil tra-
diční koncert žáků ZŠ v kostele 

Naši jubilanté...
od 9. 1. 2013  
Šteiner František            65
Černá Růžena            89
Fraus Jiří             71
Pangerlová Emilie            84
  
Únor  
Soušková Anna             72
Bartůňková Květoslava    70
Oliberius  Jiří            70

sv. Mikuláše v Dešenicích, kte-
rý byl úžasný. Vystupovali i sólis-
té na hudební nástroje a ve zpěvu.

Pevně věřím, že všechny při-
pravené akce se stanou tradicí. 
Snažíme se vám zpříjemnit a obo-
hatit přípravy na vánoční svátky, 
trochu vás zpomalit v tom shonu a 
pomoci vám  uvědomit si podsta-
tu Vánoc. Kdo nás navštívil, jistě 
potvrdí, že to stálo za to, že atmo-
sféra byla báječná a příjemná a že 

si to určitě nenechá příští rok ujít. 
(Kompletní foto na www.zsams-
desenice.info).

Besídky a vystoupení pořáda-
né ZŠ a MŠ nejsou určené pou-
ze rodičům, ale i široké veřejnos-
ti. Proto mě mrzí, že spousta ba-
biček, tetiček, strýčků, dědečků  
a i vůbec většina obyvatelstva 
Dešenic tyto krásné akce nena-
vštěvuje. Pravda, shon, spousta 
práce, zima, málo času… Ale to  
v prosinci prostě bývá. Nestálo by 
za to někdy se prostě „utrhnout“ 
a jít se pobavit a potěšit?  Mysle-
te na to příští rok a přijďte! Bude-
me se těšit.

 Za všechny žáky ZŠ, děti MŠ 
a celý pedagogický sbor vám přeji 
do roku 2013 hlavně hodně zdra-
ví, štěstí, splněných přání, trochu 
peněz, hodně sil a pevných ner-
vů, fůru dobré nálady, nadšení, to-
lerance a úcty k druhým a jejich 
práci.

          Mgr. Yvona Suchanová

Soušková Aloisie            93
Lenc František            65
Cihlářová Luďka            50
Šlehoferová Marie            80
Petráková Helena            72
Paško František            70
Nová Helena            72
Ryšavý František            75
Řehoř Karel            74
  
do 8. 3. 2013  
Jílek Miroslav            55



Úspěšný adventní koncert

Dešenický zpravodaj pro občany městyse připravila redakční komise ve složení: Helena Boučková, Vlastimil Hálek, Jan Kučera, František Valeš,
 Jan Rejfek. 1. číslo 7. ročníku v roce 2013 vyšlo 8. ledna. Předtisková příprava: Martin Kříž. Ohlasy a příspěvky zasílejte i cestou

 e-mailové adresy: obecdesenice@nextra.cz nebo oudesenice@nextra.cz. Evidováno MK ČR E 17235. Příští vydání 8. března 2013.

1. prosince se v kostele sv. Isidora v Děpolticích konal  
IV. adventní koncert. Pořádalo ho Občanské sdružení Děpoltice. 
Před kostelem se tradičně podával vánoční punč a grilované klo-
básy. Na koncertě vystoupilo hornové kvarteto složené z hráčů 
Plzeňské filharmonie spolu s flétnovými soubory komorní hud-
by Základní umělecké školy Nýrsko. Koncert byl úspěšný, vá-
noční atmosféra se 160 divákům líbila, děkujeme za příspěvky 
na opravu kostela. Za předchozí roky se tak podařilo shromáždit 
prostředky na zaplacení projektové dokumentace a nyní je před 
námi realizace oprav. Zatím se však nepodařilo sehnat potřeb-
né prostředky, neboť koncerty nejsou příliš výdělečnou činnos-
tí a slouží spíše ke zviditelnění kostela. V současné době občan-
ské sdružení disponuje prostředky ve výši cca 30 000,- Kč, ale 
potřebné finance na opravu jsou vyčísleny na částku kolem dvou 
miliónů Kč. Přesto věříme, že se oprava podaří. Každopádně za-
počatá tradice adventních koncertů bude pokračovat.     J. Kučera

Vodné a stočné se stává kaž-
doročně položkou snad nejvíce 
diskutovanou. A to i přestože se 
cena zvyšuje minimálně. Občané 
se ptají, do kdy budou tyto ceny 
neustále stoupat, do kdy se budou 
obce a města odvolávat na inves-
tice do vodohospodářské infra-
struktury. Je tomu tak i u nás a do 
budoucna tomu zcela jistě bude. 
To proto, že dnes se daří držet 
cenu vodného „na uzdě“, ale jen 
díky tomu, že máme vlastní zdroj 
pitné vody. Do budoucna k této 
ceně přibude poplatek za stočné. 
A ten bude přibližně podobný, 
jako je tomu u ceny vodného. V 
letošním roce se cena také zvýši-
la, ale o minimálních 0,79 Kč na 

Cenu vodného zvyšujeme 
jen minimálně

současných 20,22 Kč bez DPH.
Občané by měli vědět, že na-

dále dochází k poklesu odbě-
ru vyrobené vody. Naopak pod-
statně se zvyšují náklady na che-
mické vyšetření vzorků, kte-
ré je navíc 1x za dva roky ze zá-
kona povinné u všech a obce  
a města ho musí zajistit. Vyhláš-
ka také ukládá snižovat paušální  
nájmy. V ceně se také odráží  
zvýšení DPH. Minimálním zvý-
šením ceny deklaruje úřad městy-
se zajištění sociální únosnosti za 
tuto platbu. Do budoucna ale 
bude nutné se zabývat skuteč-
ností, co nám přináší být součás-
tí francouzského gigantu jménem 
Veolia.                                              -úm-

Zveme vás na společenské, kulturní
a sportovní akce...
8. 1.   Distribuce Dešenického zpravodaje č. 1/2013.
18. 1., 20.00 hod.  Ples MS Diana Dešenice, KD Dešenice, hudba 
  ORION.
26. 1., 13.00 hod.  Dětský maškarní bál, KD Dešenice.
16. 2., 20.00 hod. Bál SDH Dešenice, KD Dešenice, hudba 
  Stavovanka.
23. 2.   Masopustní veselí spojené s průvodem a zába-
13.00 - 16.00 hod. vou, KD Dešenice.
2. 3., 20.00 hod. zábava a Ukradený Vjecy, KD Dešenice.
8. 3.   distribuce Dešenického zpravodaje č. 2/2013.

Zasedání rady městyse a rady PK
7. 1., 15.00 hod.  54. jednání rady městyse, tvrz.
21. 1., 15.00 hod. 55. jednání rady městyse, tvrz
28. 1., 10.00 hod.  Jednání rady Plzeňského kraje, Plzeň, Kú Pk.
4. 2.   56. jednání rady městyse, tvrz.
18. 2.   57. jednání rady městyse, tvrz.
18. 2.   Zasedání rady Plzeňského kraje, Plzeň, Kú Pk.

Veřejné jednání zastupitelstva městyse 
a zastupitelstva PK
1. 2., 14.00 hod. Zasedání finančního výboru Plzeňského kraje, 
  Kú Pk, J. Rejfek.
27. 2., 18. hod.  19. jednání zastupitelstva městyse, KD Dešenice.
4. 3., 10 hod. 3. jednání zastupitelstva Plzeňského kraje, Kú Pk.

Virtuální univerzita...
6. 2., 18.00 hod. Zahájení 3. semestru virtuální univerzity třetího 
  věku (VU3V), tvrz, 20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4.

Solidarita lidí i přes pohnu-
tou historii nezná mezí. Němečtí 
občané uspořádali ve svých řa-
dách sbírku na záchranu koste-
la sv. Mikuláše. Městys Dešeni-
ce tak převzal 21. listopadu od 
pracovní skupiny bývalé farnos-
ti obce Dešenice zastoupenou  
Katharinou Bauernfeind dar ve 
výši 10 000 EUR (cca 250 000 
Kč). Tato částka bude výhrad-
ně určena na opravu střechy 
kostela sv. Mikuláše v Deše-
nicích. Němečtí občané se tak 
významně zapisují do novodo-
bých dějin městyse, kdy přispí-
vají k záchraně této památky. 
Dvojjazyčná darovací smlouva 
byla podepsána. Občané městy-
se, ale i němečtí občané vědí, že  

Rodáci darovali Dešenicím 
peníze na záchranu kostela  

v loňském roce se podařilo 
opravit dvě části střech toho-
to kostela. Zastupitelé také na 
jednání 12. prosince rozhod-
li o profinancování této částky  
a uhrazení obou částí střech  
s tím, že na poslední část opra-
vy bude městys žádat o dotaci 
Ministerstvo kultury ČR.  Může 
ale také využít financí MAS.

Ani poté však nebudou opra-
vy ukončeny. Bude se zároveň 
připravovat dokumentace na  
obnovu obvodového pláště kos-
tela a poté dojde k vnitřním 
úpravám. Přesto je nutné pře-
deslat, že dokončení veškerých 
oprav této památky bude trvat 
ještě několik let. 

         Roman Zach, člen RM

Volba prezidenta ČR

1. kolo 11. 1. 14.00 - 22.00 hod. - volební okrsky.
12. 1.   8.00 - 14.00 hod. - volební okrsky.

2. kolo 25. 1. 14.00 - 22.00 hod. - volební okrsky.
26. 1.  8.00 - 14.00 hod. - volební okrsky.

Webové stránky městyse
 www.sumavanet.cz/desenice, 

www.obce.cz, www.obce.info, www.mapin.uhlava.cz 


