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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,
máme za sebou první dva měsíce roku 

2013. Byly plné zábav pro dospělé i děti. 
Poděkování za to patří všem organizáto-
rům. Blíží se první jarní dny a s nimi i pro 
nás na úřadu malé žně. To proto, že je vy-
psána celá řada dotačních titulů. Musíme 
se rozhodnout, které využijeme a také kolik 
do toho vložíme peněz v rámci svého podílu.

Poslední jednání zastupitelů přineslo 
řadu závažných informací, ale i rozhodnutí. Ing. Svejkovský přítom-
né ujistil o tom, že odkanalizování by v rámci městyse mělo být ho-
tovo do konce prázdnin tohoto roku. Občané i zastupitelé se dozvě-
děli vše podstatné o tvorbě ceny vodného. Přesto vyzveme i jiné fir-
my k zpracování dalších návrhů, i když se osobně domnívám, že lev-
nější ceny nedosáhneme. Byly schváleny záměry změny č. 3 územ-
ního plánu, dále založení účtu u ČNB, což je v souladu s novelizací 
zákona o rozpočtových pravidlech. Byly projednány návrhy smluv  
o smlouvách budoucích kupních ve věci stavby propojovacího chod-
níku v Milencích. Nepodařilo se projednat a schválit ceny palivové-
ho dřeva v rámci samovýroby, tento bod byl jednoznačně ze strany 
rady městyse nepřipraven. Naopak bylo schváleno zakoupení další-
ho služebního vozu pro lesy městyse.

Zastupitelé poměrem hlasů 6 pro a 9 proti neschválili rozpočto-
vou změnu ve výši cca 624 000 Kč jako kompromisní částku ve věci 
odměny bývalému OLH.

Zítra budeme v KD Dešenice slavit svátek žen. Všem našim že-
nám chci poděkovat za jejich podíl na životě městyse a popřát jim 
především zdraví, elán a optimismus. Zároveň je všechny zvu na osla-
vu, začínající ve 14 hodin, společně se šansoniérkou Janou Chaloup-
kovou. Zváni jsou i rodinní příslušníci. Občerstvení je zajištěno.   

Jan Rejfek                                                                     

Slovo starosty...

zpravodaj

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

Do konce března tohoto roku 
je třeba uhradit poplatky za svoz 
odpadu a za držení psa. I když 
se likvidace odpadů stává deba-
tovanou problematickou, městys 
poplatek nezvýšil. Cena ve výši 
500 korun zůstala stejná jako  
v loňském roce, stejně tak všech-
na další opatření s tím souvisejí-
cí. Podobně je tomu u poplatku za  
držení psa. I ten zůstává ve stej-
né výši, tedy 150 Kč za jednoho 
psa. Zde je třeba připomenout, 

Nezapomeňte na poplatky

Začíná jarní část sezóny

že poplatková povinnost vzniká  
držením psa v den, kdy pes do- 
vršil stáří 3 měsíců.  Držitel je 
toto povinen ohlásit do 30 dnů.

Úřad městyse má přehled  
o dlužnících. Pokud tito občané 
částky neuhradí (a to i za minu-
lá období), rada městyse situaci 
projedná a bude-li to nutné, pře-
dá záležitost právnímu zástupci 
a exekutorovi. Poplatky je třeba 
uhradit do konce března.

Soňa Šetlíková, členka KV

Pozvánka
Zítra oslavíme svátek žen!
9. března od 14.00 hod.
KD Dešenice
Občerstvení pro ženy zdarma!!!
Zveme všechny občany městyse!!!

Program:
14.00 hod. - zahájení 
14.05 hod. - vystoupení Jany Chaloupkové (šansony a muzikály 
– program složen s písní E. Piaf v českých překladech a známých 
muzikálů).
15.00 hod. - přání starosty městyse J. Rejfka ženám.
15.10 hod. - vystoupení dětí MŠ a ZŠ Dešenice pod vedením 
Y. Suchanové.
15.20 hod. - volná zábava s T. Jonášem.

Tradiční masopustní veselí se povedlo i přes velikou nemocnost ze-
jména děvčat z Klubu žen. Akce byla letos pod taktovkou SDH Deše-
nice. Mnoho masek se vyřádilo nejen při samotném průvodu městy-
sem, ale i na podvečerní tradiční zábavě.         Foto E. Kratochvílová

Po zimní přestávce začíná fotbalistům jarní část sezóny. Dešenic-
ký fotbal, který je po podzimu na pátem místě, čeká hned v úvodu těž-
ký zápas, jež se hraje 24. 3. v Nýrsku. Potěšitelné je, že se k nám po 
letech vrací opora Rosťa Steiner a v jednání je i návrat Luboše Kajín-
ka. Letos nás čeka ještě dokončení stavebních prací na kabinách, kte-
ré bychom chtěli stihnout do pouťových oslav. Chtěl bych tímto po-
zvat všechny dešenické přiznivce fotbalu na domácí, ale i přespol-
ní zápasy.                                                        V. Pytel, předseda klubu         



Z jednání rad 
a zastupitelstva...

lNa prvním jednání rady městy-
se (RM) v lednu 2013 byl pro-
jednán postup při řešení udělení 
odměny K. Maršíkovi za II. po-
loletí roku 2011.
lFirma Anděl byla dopisem 
upozorněna na zákaz parkování 
a provádění oprav kamionů na 
pozemcích městyse. O této sku-
tečnosti byla vyrozuměna Poli-
cie ČR a Odbor ŽP v Klatovech.
lČlenové rady se zabývali při-
pomínkami z veřejného jednání 
zastupitelstva městyse v prosin-
ci. Veřejnost byla s návrhy řeše-
ní seznámena na dalším jednání 
ZM v závěru února.
lÚčastníci I. etapy odkanali-
zování, se kterými byly sepsá-
ny smlouvy o smlouvách budou-
cích, byli v rámci majetkopráv-
ního vypořádání vyzváni k pod-
pisu smluv s věcným břemenem.
lRM vyslovila souhlas s posti-
hem nájemníků, kteří dlužili na 
nájemném, přičemž postih byl 
řešen cestou právního zástupce 
městyse.
lRada vzala na vědomí a dopo-
ručila schválit v zastupitelstvu 
další dvě žádosti týkající se zá-

měrů změny zadání č. 3 územní-
ho plánu městyse.
lNa dalším jednání RM rozhod-
la o výši postihu dlužníků a také 
o jednom vystěhování. 
lRada doporučila zastupitelům 
ke schválení předkládat změ-
ny zadání do územního plánu 
městyse jednou za 4 roky z dů-
vodu změn některých zákon-
ných ustanovení. 
lPrvní únorové jednání se neslo 
ve znamení kontroly některých 
bytových a nebytových prostor, 
ve kterých bude rada pokračo-
vat.
lRada se zabývala žádostmi 
o nájemní bydlení. V obou pří-
padech bude pečlivě vybírat  
z řad žadatelů, neboť se uvol-
ní dvě bytové jednotky v domě  
čp. 22 v Dešenicích.
lPoprvé se rada zabývala do-
tacemi. Ty jsou vypsány Kraj-
ským úřadem PK i ROP a další-
mi institucemi. Projednávala se  
i možnost vydání stolního kalen-
dáře pro rok 2014.
lRada svolala dvakrát neveřej-
né jednání zastupitelů za úče-
lem řešení odměňování bývalé-
ho LOH ing. K. Maršíka.  
lZastupitelé schválili v závěru 
února zadání změny č. 3 územ-
ního plánu. O další změny bude 
možné žádat koncem roku 2018.
lMěstys Dešenice zakoupí dal-
ší služební vůz pro lesy městyse. 
Bude v něm GPS pro kontrolu 
pohybu vozidla a počtu ujetých 
kilometrů.                           -úm-                                                                                                                              

MĚSTYS
DEŠENICE

ÚŘAD
MĚSTYSE

Privatizace bude 
dokončena

Městys Dešenice obdržel  
písemné sdělení k této otázce, 
ze strany poslance ing. K. Šid-
la. Ten kontaktoval Státní po-
zemkový úřad v Plzni, kde do-
stal tuto informaci:

„Špatný privatizační projekt 
v uzavřeném areálu Milence roz-
dělil pozemky od zpevněných 
povrchů a jednotlivých budov na 
nich umístěných. Již v roce 1997 
se stal vlastníkem jednotlivých 
budov a částí pozemků JUDr. 
Šíma. Část zpevněných ploch je 
ve vlastnictví obce 
dle původní priva-
tizace. Zde je nutné 
vyjednat mezi vlast-
níkem a městysem 
přímé břímě nebo 
odprodej zpevně-
ných ploch majiteli 
pozemků.  

Zcela odlišná je 
situace v Dešeni-
cích a Divišovicích, kde sou-
časní vlastníci budov a někte-
rých pozemků nezvládli po pri-
vatizaci státního statku získat 
všechny pozemky, jak pod bu-
dovami, tak pod zpevněnými 
plochami podobně jako JUDr. 
Šíma. Zpevněné plochy jsou 
nezpochybnitelně ve vlastnic-
tví městyse. Stále platí původ-
ní rozhodnutí PF v Praze, kte-

rý potvrdil převod pozemků 
pod zpevněnými komunikace-
mi do vlastnictví městyse. Rok 
2012 byl bohužel rokem, kdy 
se pro vedení městyse nic nedě-
lo a ještě více se stupňovaly in-
vektivy vůči starostovi a vedení 
městyse. Dne 6. 4. 2012 obdržel 
úřad (PF Plzeň) rozhodnutí nad-
řízeného PF v Praze o blokaci.  
V průběhu roku se podařilo tyto 
pozemky z blokace vyjmout. 
Jedinou drobnou komplika-
cí je celková změna organizač-

ní struktury pozem-
kového úřadu a PF 
sloučením pod je-
den Státní pozem-
kový úřad. 

Nyní dochází 
k postupným změ-
nám nejen orga-
nizační struktury 
a kompetencí, ale 
jsou nastavovány 

postupy pro převody majetku 
mezi státem a žadateli. Lze nyní 
předpokládat, že v průběhu po-
loletí dojde ke stanovení potřeb-
ných postupů a poté bude bez-
odkladně přistoupeno k dořeše-
ní majetkových vztahů ve pro-
spěch městyse.“

Ing. Karel Šidlo, 
poslanec P ČR, 

zastupitel PK za KSČM

Třetí semestr Virtuální univerzity třetího věku pod vedením ing. He-
leny Boučkové byl zahájen před měsícem v Dešenicích. Úvodem  
obdrželi všichni účastníci osvědčení o absolvování předešlého se-
mestru, které jim bylo předáno starostou městyse. Poté se již více 
než dvacítka studujících zahloubala do nového tématu – lidského 
těla. Přejme všem úspěšné absolvování dalšího studia.

Občanské sdružení spotře-
bitelů TEST je známé vydává-
ním časopisu dTest s výsledky 
nezávislých a objektivních tes-
tů zejména potravin, domácích 
spotřebičů, elektroniky, výrob-
ků pro děti, finančních a jiných 
služeb. Kromě toho upozorňuje 
na nebezpečné výrobky a každý 
rok odpovídá na desetitisíce do-
tazů ohledně reklamací, odstu-
pování od smluv apod. a usiluje  
o zlepšení postavení spotřebitelů 
v dalších oblastech. Máte-li potí-
že, využijte těchto služeb. A jak? 
Občanům nabízí bezplatně:
- poradenství v oblasti spotřebi-
telského práva na tel.: 299 149 
009, denně od 9.00 do 17.00 
hod., nebo na www.dtest.cz/spo-
trebitelska-poradna,
- databázi více než 5 000 nebez-

Máte potíže? 
Využijte dTest!

pečných výrobků na webových 
stránkách na www.nebezpecne-
vyrobky.cz, je dostupná kdyko-
liv,
- vybrané vzory právních listin 
a podání vypracované pro kon-
krétní účel,
- mnoho různých informací  
a publikací pro spotřebitel 
(předváděcí a podomní prodej, 
nákupy přes internet, telekomu- 
nikace, cestování, potraviny atd.), 
- samolepku s nápisem „nevha-
zujte reklamu“ na schránky urče-
nou k volné distribuci.

Potřebujete-li pomoc, obrať- 
te se na sdružení na e-mailu:  
dtest@dtest.cz nebo využijte 
www.dtest.cz. Pracovníky je 
možné také kontaktovat na tel.: 
241 404 922 či faxu: 241 406 533. 
                                             -úm-



Střípky ze života městyse...
tovní obsluhy v rámci projektu 
Pošta Partner. 
lVýroční jednání SDH Děpol-
tice - sbor má nového velitele. 
Stal se jím František Toman. Tři-
cetičlenná základna souhlasila  
s účastí na všech hasičských sou-
těžích v rámci okrsku.
lValná hromada SDH Milen-
ce přijala čtyři nové členy. Vzala 
také na vědomí zprávu o historii 
sboru připravenou Petrem Štem-
berou. Městys na tomto výroč-
ním jednání slíbil nápravu a po-
skytne peníze na nákup „béčko-
vých“ hadic.  
lTříkrálová sbírka provedená 
v rámci městyse vynesla částku 
2 569 korun.  I když je to méně, 
než v loňském roce, úřad městy-
se tímto všem dárcům děkuje. 
lZačal platit zákon o Státním 

pozemkovém úřadu s hlavním 
sídlem v Praze a podřízenos-
tí ministerstvu zemědělství. Byl 
zřízen v souvislosti s ukončením 
činnosti Pozemkového fondu. 
Více na www.codexisuno.cz/0t6 
nebo www.spucr.cz.
l14. ledna navštívil městys po-
slanec K. Šidlo. Přinesl informa-
ci týkající se privatizace  a jejího 
dokončení v roce 2013 (informa-
ce na jiném místě DZ).
l16. ledna jednal starosta městy-
se J. Rejfek s novým radním pro 
životní prostředí K. Šteklem  
o možnosti změny posunutí hra-
nic CHKOŠ.
lPles MS Diana Dešenice se 
vydařil. Navštívilo jej 190 platí-
cích návštěvníků a hostů.
lSvaz měst a obcí zaslal upo-
zornění ve věci změn poskytová-

ní poštovních služeb. Na ty musí 
upozornit zvlášť v případě, že by 
k nim došlo i v Dešenicích.
l14. února proběhla kontrola 
stavby „Rekonstrukce tvrze De-
šenice – I. etapa“. V zápise je 
konstatováno, že nebyly zjištěny 
nedostatky.
lÚřad pokračuje ve zpracování 
odkanalizování zbývajících částí 
městyse. Nyní dojde k výškopis-
nému zaměření.
lVydařil se i ples SDH Dešeni-
ce. Bohatá tombola a dobrá zá-
bava přispěly k obohacení života 
občanů i návštěvníků. Poděko-
vání patří SDH Dešenice.     -úm-

lPozitivní zpráva přišla začát-
kem ledna od firmy LYRIX cent-
rum, s.r.o. Ta v součinnosti s Na-
dací manželů Klausových orga-
nizuje projekt „Senioři komuni-
kují 2013“. Jde o třináctihodino-
vý kurz, kde se senioři seznámí 
s obsluhou osobního počítače, 
internetu a používáním plateb-
ní karty. Naše přihláška byla po-
tvrzena a v druhé polovině břez-
na se dozvíme, zda jsme byli vy-
bráni.
lCertifikát „Živé město“ byl 
udělen městysu Dešenice pro ob-
dobí 1/2013 do 1/2014. Městys 
se tak zařadil mezi obce a města 
se širokou publicitou i návštěv-
ností internetových stránek.
lPobočka České pošty v De-
šenicích byla vytipována jako 
vhodná pro změnu formy poš-

Tvrz ožila valentýnským tvořením

36 tipů jak šetřit energií – 1. část
3. Kontrolujte radiátory. Pokud 
máte vlastní topení, kontrolujte 
zejména oběhové čerpadlo. Mo-
derní čerpadla spotřebují méně 
elektřiny. Nezapomeňte na od-
vzdušňování.
4. Regulujte topení. Snížení po-
kojové teploty o 1°C ušetříte až 
6% energie. Pokojová teplota 
stačí ve výši 20°C, teplota v ku-
chyni 16 – 18°C, v dětském po-
koji 20 °C a na chodbách 15°C.

1. Větrejte krátce a intenziv-
ně. Při větrání je lepší vypnout 
topení a okna otevřít dokořán. 
Rychle se vyvětrá a stěny zůsta-
nou teplé. Pokud větráte při po- 
otevřeném okně a zároveň topí-
te, velmi plýtváte.
2. Zaizolujte tepelné potrubí. Po-
kud máte tato potrubí v nevyto-
pených místnostech, například 
ve spíži, měli byste je řádně za-
izolovat.

Celou akci pořádal Klub žen 
(Spolek pro radost). Řemeslné 
dílny nabídly nejen nákup po-
třebného materiálu ke tvoření, ale 
hlavně si mohli dospělí i děti vy-
zkoušet, jak jsou šikovní pod do-
hledem lektora.

K vidění a možné tvorbě byl 
patschwork, kde se šila hlavně va-
lentýnská srdíčka. Zato u výrobků 
z pedigu už byl námět na veliko-
noční košíčky a tácky na vajíčka. 
Novinkou a složitější technikou 
jsou vinuté perle, kdy se taví sklo, 
a otáčením a vinutím vzniká krás-
ný korál. Právě široký výběr korá-
lů nabízel tvoření náušnic, náram-
ků a různých přívěšků. O toto tvo-
ření byl velký zájem.

Různá tiskátka, vykrajovátka 
apod. nabízel další stánek. Dár-

kové předměty v podobě proutě-
ných srdíček, které si děti zdobi-
ly korálky a kytičkami, nabízel 
stánek s dekoracemi. U stánku  

s malovaným sklem vitrážový-
mi barvami se bavili nejen do-
spělí, ale zaujal i děti. S těmito 
barvami se pracuje složitěji. Vy-
barvovaly se svícny a po nerov-
né ploše barva stékala. Přesto to 
děti zvládaly, a odnesly si dárky 
domů pro své maminky.

Klub žen zajistil občerstve-
ní - ke kávě byla domácí rolá-
da od místní cukrářky. Spokoje-
ni byli malí i velcí. Komu byla 
zima, dal si svařák, ale dlužno 
dodat, že v místní tvrzi bylo pří-
jemné teplo, i když za okny pa-
dal sníh. Příjemné bylo, že zde 
byli návštěvníci z Plzně, Doma-
žlic, Horažďovic a dalších míst. 
Není proto divu, že akce bude 
příště rozšířena o další řemesla.                     

Anna Halasová

5. Reflexní fólie stojí pár korun, 
ročně vám ale pomůže ušetřit i 
několik set. Umístěte ji na zeď 
za radiátor nebo za kamna, od-
razí zpátky do místnosti až 90% 
tepla.
6. Programovatelné termostaty 
dokáží nastavit teplotu přesně 
podle vašeho přání, večer vyšší, 
přes den a v noci nižší. Po dobu 
nepřítomnosti místnost jen tem-
perujte.                               -úm-

Čekají na vás, aby se  
z vás stali čtenáři. Zdá se ale, 
že mnozí dešeničtí občané ne-
vědí, že si mohou zdarma vy-
půjčit zajímavou knihu nebo 
časopis. Můžete si vybrat  
z knih společenských, dobro-
družných, napínavých i zami-
lovaných.

Stačí pro to udělat malič-
ko – prostě se v pátek objevit 
v knihovně mezi 15. až 18. 
hodinou. 

Zatím je registrováno 35 
čtenářů, z toho je 16 dětí. Po-
čet čtenářů by byl dobrý, žel 
mnohý z těchto zapsaných 
není aktivním čtenářem.

V roce 2012 byl stav vy-
půjčených knih takový: cel-
kem bylo půjčeno 842 knih,  
z toho děti se podílely na tom-
to stavu takto: krásná literatu-
ra 165, naučná 44, výpůjč-
ky periodik dospělými i dět-
mi 374. V roce 2012 opět  
klesl počet aktivních čtenářů 
na 18, a to je málo. Tytéž kni-
hy nejsou stejné celý rok, ale 
2x až 3x se vyměňují.

Myslím, že byste si i vy 
nějakou zajímavou knihu vy-
brali.

M. Hájková, knihovnice

I knihy 
čekají…

Tvoření na tvrzi bylo další akcí 
„Spolku pro radost“. Aktivně při 
této zdařilé akci pomáhala Jiři-
na Adámková.

Další informace najdete na
www.sumavanet.cz/desenice,
www.obce.cz, www.obce.info,

www.mapin.uhlava.cz



Střípky z první přímé volby prezidenta ČR

Dešenický zpravodaj připravila redakční rada ve složení: Helena Boučková, Martin Kříž, Jan Kučera, František Valeš a Jan Rejfek. 
2. číslo VII. ročníku vyšlo 8. března nákladem 300 ks výtisků. Ohlasy a příspěvky zasílejte cestou e-mailové adresy: obecdesenice@nextra.cz 

nebo oudesenice@nextra.cz.  Evidováno MK ČR E 17235.  Příští vydání 7. května 2013.

lVe voličských seznamech bylo pro volby zapsáno 560 voličů, 
v Dešenicích 362, v Děpolticích 88 a v Milencích 110.
lV první den 1. kola přímé volby hlavy státu přišlo v městysu k vo-
lebním urnám 38,92% voličů, nejvíce potom v samotných Dešeni-
cích 148, což bylo 40,88%.
lV Dešenicích jako první odvolil starosta městyse Jan Rejfek, 
v Děpolticích paní M. Hüttlová a v Milencích K. Krejčíř.
lCelkově přišlo v rámci 1. kola 337 voličů, kteří odevzdali 336 
platných hlasů. K volbám přišlo 60,18% voličů.
lV Dešenicích volilo v 1. kole 63,43% voličů, v Děpolticích 
53,41% a v Milencích 54,95% voličů.
lZ 1. kola by do druhého postoupili v Dešenicích Dienstbier 
(32.89%) a Zeman (18,85%), v Děpolticích Dienstbier (25,53%)  
a Schwarzenberg (25,53%) a v Milencích Schwarzenberg (24,59%) 
a Zeman (21,31%).
lV okolních obcích dosáhli postupových příček: v Hamrech 
Schwarzenberg a Zeman, v Chudeníně Zeman a Schwarzenberg,  
v Janovicích Zeman a Fischer, v Nýrsku Dienstbier a Zeman, ve 
Strážově Fischer a Dienstbier, v Týnci Dienstbier a Zeman a v Že-
lezné Rudě Schwanzerberg a Zeman.
lV Klatovech zvítězili Schwarzenberg (21,13%) a Zeman (21,05%).
lV Plzeňském kraji postoupili do dalšího kola Schwarzenberg 
(22,84%) a Zeman (22,75%).
lDruhé kolo ve dnech 25. a 26. 1. mělo podobný scénář s prvním. 
Ve volebních seznamech bylo zapsáno 557 voličů, v Dešenicích 
358, v Děpolticích 88 a v Milencích 111. 
lCelkově přišlo v rámci 2. kola 319 voličů, kteří odevzdali 317 
platných hlasů. K volbám přišlo 57,27% voličů.

Zveme vás na společenské, kulturní
a sportovní akce...
  8. 3.   Distribuce Dešenického zpravodaje č. 2/2013.
  9. 3., 14.00 hod. MDŽ – oslava svátku žen se šansoniérkou J. Cha-
  loupkovou, KD Dešenice.
23. 3., 13.00 hod.  Šipkový turnaj Děpoltice – fara, SDH  Děpoltice.
  3. 4.   Zápis do Mateřské školky Dešenice – celý den, 
  MŠ Dešenice.
  7. 5.  Distribuce Dešenického zpravodaje č. 3/2013.

Zasedání rady městyse a rady PK
18. 3., 15.00 hod.  59. jednání rady městyse, tvrz.
25. 3., 10.00 hod.  Jednání rady Plzeňského kraje, Plzeň, k. ú.
  2. 4., 15.00 hod. 60. jednání rady městyse, tvrz.
15. 4., 15.00 hod. 61. jednání rady městyse, tvrz.
22. 4., 10.00 hod. Jednání rady Plzeňského kraje, Plzeň, k. ú.
29.4., 15.00 hod. 62. jednání rady městyse, tvrz.

Jednání zastupitelstva městyse 
a zastupitelstva PK
13. 3., 14.00 hod. Jednání majetkové komise R PK, k. ú., J. Rejfek.
  4. 4., 10.00 hod.  Jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje, k. ú.
  8. 4., 14.00 hod.  Zasedání finančního výboru Z PK, k. ú., J. Rejfek.
10. 4., 14.00 hod. jednání majetkové komise R PK, k. ú., J. Rejfek.
24. 4., 18.00 hod.  20. jednání zastupitelstva městyse, KD Dešenice.

Virtuální univerzita...
20.3., 3.4., 17.4.,  3. semestr virtuální univerzity třetího věku 
18.00 hod. (VU3V), tvrz.

Naši jubilanté...
od 9. 3. 2013  
Zeman Ladislav            60
Miškovičová Miloslava   60
Novák Zdeněk            60
Míšková Marie            74
Cihlářová Zdena            80
Pulcová Marie            72
Klička Vojtěch            74
Šlaisová Libuše            60

Mlád Jaroslav            72
Herman Jiří            79 
Duben  
Hlůžek Ladislav            74
Uldrichová Božena          55
Kratejl Jiří            50
Jakubec Miroslav             60
Habada Josef            73
  
do 7. 5. 2013  
Valeš František            65

Majetkovou komisi kraje 
povede J. Rejfek

Starosta městyse Jan Rej-
fek byl na základě schvále-
ní Rady Plzeňského kraje jme-
nován hejtmanem M. Chovan-
cem do funkce předsedy komise 
pro správu majetku Rady Plzeň-
ského kraje. Jmenovací dekret 
byl starostovi předán v souladu  
s § 80 odst. 1 zákona č. 129/2000 
Sb. o krajích, ve znění pozděj-

ších předpisů, a na základě usne-
sení č. 226/13 z 28. ledna 2013. 

Připomeňme jen, že v majet-
kové komisi Jan Rejfek působil 
již celé minulé volební období. 
Pro nadcházející 4 roky se stal 
jejím předsedou.    

Ing. Karel Šidlo, 
poslanec P ČR, 

zastupitel PK 

Občanské sdružení Diakonie Broumov, nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti 

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Uskuteční se 30. dubna 2013 v době od 18.00 do 20.00 hod. 

v KD Dešenice

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem.

Více na  www: diakoniebroumov.org

lV Dešenicích volilo v 2. kole 59,78% voličů, v Děpolticích 
53,41%  voličů, což bylo stejně jako v kole prvním, a  v Milencích 
52,25% voličů.
lV druhém kole zvítězil celkově v Dešenicích M. Zeman s 202 hla-
sy, což je 63,72%. Protivník dostal 115 hlasů, což je 36,27% hlasů.
lVe VO Dešenice zvítězil M. Zeman s 148 hlasy před K. Schwar-
zenbergem s 66 hlasy. Ve VO Děpoltice zvítězil K. Schwarzenberg  
s 24 hlasy před M. Zemanem s 23 hlasy. V Milencích zvítězil M. Ze-
man s 31 hlasy před K. Schwarzenbergem s 25 hlasy.
lV okolních obcích zvítězil: v Hamrech M. Zeman s 60,27% hla-
sů, v Chudeníně M. Zeman s 58,70% hlasů, v Janovicích M. Zeman  
s 59,50% hlasů, v Nýrsku M. Zeman s 53,98% hlasů, ve Strážově 
M. Zeman s 54% hlasů, v Týnci M. Zeman s 64,81% hlasů a v Že-
lezné Rudě K. Schwarzenberg s 64,46% hlasů.
lV Klatovech zvítězil M. Zeman s 51,39% hlasů.
lV Plzeňském kraji zvítězil opět M. Zeman s 54,36% hlasů.

    -úm-


