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Vychází od roku 2007

zpravodaj

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

V dotační politice bude městys pokračovat
V letech 2010 až 2014 jsme realizovali akce za více než 48 560 950 korun

Celkem devatenáct dotačních
titulů v souhrnné hodnotě více
než 39 miliónů korun se podařilo
realizovat v minulém volebním období 2010 – 2014. Z toho
městys získal na dotacích pro tyto
tituly více než 30 150 000 Kč.
Dalších šest dotací za dalších
31 miliónů Kč přesahuje toto
období a bude dokončováno
v polovině příštího roku.

V této dotační politice bude
městys dál pokračovat i v následujícím období, pokud to bude
výhodné pro rozvoj městyse
a jeho integrovaných obcí.
I když volební období končí, je
třeba začít pracovat na zpřesnění strategických záměrů městyse pro příští rok a léta následující a také na rozpočtu pro rok
2015.

Slovo starosty...
Vážení a milí spoluobčané,
dovolené a prázdniny skončily. Během
letních měsíců se konala celá řada významných akcí. Jejich výčet byl zahájen triatlonem a následující den se konal již 32. ročník hasičského memoriálu F. Zachera. Následoval 10. ročník memoriálu J. Staňka
v malé kopané za účasti 17 družstev, o týden
později se uskutečnil již v rámci pouťových
oslav memoriál K. Poláka. VIII. pouťové oslavy byly jakýmsi vyvrcholením včetně všech doprovodných akcí, kterými byly především výstavy.
Zástupce jsme měli na traktoriádě v Bystřici, fotbalisté TJ Start Dešenice zahájili velmi úspěšně podzimní část další sezony, tentokrát již ve
vyšší soutěži. Byla zahájena druhá část KAPITOL ligy v malé kopané.
V závěru měsíce srpna a počátkem září se sešly v Děpolticích a Dešenicích dvě skupiny rodáků dnes žijících v Německu. Bohatý program měly
i SDH. Všem organizátorům i účastníkům soutěží chci za reprezentace
poděkovat. Věnovali nejen svůj volný čas, ale i dovednosti a um, myslím si v zájmu dobrých věcí.
Pokračovala realizace některých staveb. Především odkanalizování či rekonstrukce místních komunikací, první část. Máme novou
komunikaci ke hřbitovu a nádraží ČD. V objektu bývalé tvrze vznikly nové prostory pro archiv městyse. Byly zahájeny úkony se zadávacími řízeními na další stavby. Úspěchu bylo dosaženo i ve třech žádostech týkajících se likvidace bioodpadů, otevřena byla stezka „Po stopách starých formanů“. V nejbližších týdnech nás čeká výběr zhotovitelů staveb a přesně za měsíc komunální volby. V závěru volebního období 2010 – 2014 chci poděkovat všem občanům i voleným zástupcům
za podporu při řešení mnohých záležitostí a také za dosažené výsledky.
Městys se nemá za co stydět.
Jan Rejfek

Městys proto vyzývá občany a spolky k předkládání návrhů do rozpočtu a do strategických záměrů pro následující rok s termínem do 20. října 2014. Návrhy budou posouzeny do 7. listopadu, poté musí
být návrh rozpočtu umístěn na
úřední desce (ze zákona 15 dnů)
a na druhém jednání zastupitelstva městyse v prosinci schvá-

len. Je to reálný postup jak včas
a řádně připravit oba strategické dokumenty. Při předkládání
bude dbáno těchto zásad: návrhy musí být podávány vždy písemně s uvedením osoby, která návrh předkládá, finanční
částky nebo záměru a telefonního čísla pro případ konzultace navrhovaného opatření.
S. Kindlman, místostarosta

Od mokřadu vede
nová naučná stezka
Nejsou to jen investiční akce,
kterými se může městys Dešenice chlubit. To proto, že v sobotu 6. září otevřel za přítomnosti rodáků z Německa a partnerského městyse Lam novou naučnou stezku „Po stopách starých
formanů“. Ta vychází a končí
u mokřadu v Dešenicích, takže
jde o jakýsi cca 15 km dlouhý
okruh městysem a jeho integrovanými obcemi.
Stezka vede ke kapličce sv.
Jana, kde se každoročně při vítání Nového roku scházejí místní
občané, ale i náhodní turisté. Právě zde vznikrlo nové odpočívadlo. Dále povede stezka do Matějovic, Děpoltic a Žiznětic. Značení nové stezky bylo provedeno
v souladu s dosavadním značením
KČT. Dešenice si vybraly jako
partnera projektu městys Lam.
Naučná stezka seznamuje návštěvníky stručně s historií
jednotlivých integrovaných obcí
městyse a je zaměřena na starou
stezku vedoucí z Bavorska přes

Zastavení u kapličky sv. Jana.
Dešenicko na Klatovy a to především na život starých formanů,
vybírání mýta, průběh starých
cest, přepadání formanů loupeživými skupinami a jinou čeládkou
a přírodní zajímavosti.
Stezka je zaměřena i na dětské návštěvníky, pro které je na
naučných tabulích připraven test,
jež osvěží jejich znalosti z historie. Realizace celého záměru stála necelých 200 000 Kč, přičemž
městys získal z Dispozičního
fondu 85% uznatelných nákladů.
-jrah-

Z jednání rad
a zastupitelstva...
ÚŘAD
MĚSTYSE

MĚSTYS
DEŠENICE

l33. mimořádné jednání zastupitelstva městyse 9. 7. 2014 projednalo a schválilo vyrovnání
s bývalým odborným lesním hospodářem městyse K. Maršíkem.
lZastupitelstvo schválilo návrh změny č. 3 územního plánu
městyse zpracovaného ing. arch.
Petrem Taušem.
lZastupitelé souhlasili s přihlášením se městyse do elektronické aukce na pozemek p. č. 854
o velikosti 180 m2 a p. č. 856/8
o velikosti 5 575 m2 v k.ú. Milence. Pozemek je zatížen věcným břemenem kanalizace.
lRada dne 14. 7. 2014 schválila
termín posledního jednání zastupitelstva na den 27. 8. v Dešenicích s tím, že obsah bude zpřesňován do 19. srpna.
lČlenové rady vzali na vědomí zprávu České školní inspekce
plzeňského inspektorátu a rozhodli se závěry seznámit zastupitele a občany v Dešenickém
zpravodaji.
lRada městyse dne 4. 8. 2014
projednala a schválila zadávací dokumentaci stavby „Muzea šumavského pivovarnictví“
a návrh smlouvy o dílo na stejnou stavbu. Otevírání obálek se
uskutečnilo 28. 8. v Českých
Budějovicích.
lRada schválila komisi pro
otevírání nabídek na zhotovení lesního hospodářského plánu na další desetileté období.
Členy komise se stali J. Švojgr,
H. Boučková, S. Kindlman, tajemníkem komise L. Fiala. Komise vybírala ze čtyř nabídek
dne 11. 8. 2014.
lLesní hospodářský plán bude
zpracovávat firma Plzeňský
Lesprojekt, a.s., která v nabíd-

ce podala nejnižší cenu ve výši
411,40 Kč včetně DPH za hektar. Měla nejvíce referencí, vyloučila subdodavatele a předložila návrh smlouvy.
lRada městyse se dne 25. 8.
2014 zabývala velmi podrobně
několika dotačními tituly, které
bude městys realizovat a zaujala konkrétní stanoviska a postupy prací.
lČlenové rady schválili výzvu, zadávací podmínky a návrh
SOD ve věci zateplení školských
zařízení. Výzva byla umístěna
dne 28. 8. 2014 na internetu.
lMěstys bude realizovat umístění dvou vítacích cedulí s bezpečnostní tématikou. Jedna bude
umístěna v Milencích a další
v Dešenicích.
lRadní souhlasili s využitím
vyhlášeného dotačního titulu
ministerstva kultury za účelem
oprav drobných sakrálních staveb. Které stavby se to dotkne,
rozhodnou na příštím jednání.
lVzhledem k změně situace
muselo být revokováno usnesení o naší účasti v elektronické
aukci na pozemky v k.ú. Milence. Následně se konala aukce na
tři pozemky, ve které ale městys
neuspěl.
lZastupitelstvo na svém posledním 34. jednání rozhodlo o udělení odměn některým členům
výborů a komisí za jejich aktivní práci v minulém volebním
období. Odměněni byli D. Kratejl, H. Boučková, A. Halasová,
I. Kindlmanová a M. Kříž.
lVolení zástupci podpořili smlouvu s Plzeňským krajem
za účelem přípravy a vedení Digitální technické mapy veřejné
správy městyse, zároveň schválili OZV č. 1/2014.
lPoslední jednání také projednalo a schválilo rozpočtové
změny. Příjmová oblast činila 440 000 Kč, výdajová potom
7 689 060 Kč. Více než 6 miliónů korun se ale městysu vrátí,
neboť slouží k předfinancování
dotací.
-úm-

Kniha „Dešenice v proměnách času“ – první i druhá část – od
Martina Kříže a kolektivu autorů je k dostání na úřadu městyse.
Webové stránky městyse: www.sumavanet.cz/desenice,
www.obce.cz, www.obce.info, www.mapin.uhlava.cz

Do nového školního roku
vstoupili žáci s úsměvem
Odpočatí, natěšení a plní energie jsme v pondělí 1. září 2014
slavnostně zahájili za přítomnosti rodičů, pedagogů a p. starosty
Rejfka školní rok 2014/2015. Do školy nastoupilo 19 žáků, stejně jako minulý rok. Prvňáčků je 5. Do MŠ je přihlášeno 25 dětí.

První školní den.
Během prázdnin proběhla menší stavební úprava šatny v MŠ.
Šatna se prosvětlila a vznikl zde hezký a příjemný oddechový prostor. Na školním pozemku byl zrušen a vyvezen „kompost“, který
se bohužel postupně stal spíše pro některé občany příhodným místem pro odklad nepotřebného = smetištěm. Po úpravách zde vznikne prostor pro ohniště s posezením při školních a mimoškolních
akcích. Nejzásadnější opravy proběhnou v průběhu roku. V obou
budovách budou vyměněna okna, dojde k zateplení a opravě fasád.
Letos nedošlo k žádným legislativním změnám, výuka bude
probíhat dle stávajících vzdělávacích programů pro ZŠ i MŠ, které splňují veškeré požadavky, normy a výstupy požadované RVP
(rámcový vzdělávací program) platné pro ZŠ a MŠ. Zároveň byly
překontrolovány Českou školní inspekcí minulý školní rok a byly
schváleny.
Na školních webových stránkách www.zsamsdesenice.info
jsou vytvořeny nové samostatné složky zvlášť pro ZŠ a zvlášť
pro MŠ. V těchto sekcích naleznete informace o nejaktuálnějším
dění a připravovaných akcích ve škole a školce. Jako každý rok
nás čeká hodně práce. Již v polovině září začneme jezdit na plavecký výcvik do Klatov. Na nový bazén se moc těšíme.
Přeji všem dětem a školákům ať se jim daří co nejlépe plnit
všechny úkoly, hodně radosti z učení, hodně zážitků z poznávání nového a neznámého, pohodové prostředí bez stresů a strachů,
hodně přátelsky a pozitivně naladěných spolužáků, kamarádů,
učitelek, rodičů a spoluobčanů. Dospělým pak hodně trpělivosti
a shovívavosti k občasným neúspěchům. Ať se nám ve školním
roce 2014/2015 podaří všechno co nejlépe!
-such-

Poděkování...
Každoroční setkání rodáků, zejména těch z Německa, jsou sice malou starostí, ale jsou. Proto si vážíme práce těch občanů, kteří se podílejí na přípravách i samotné organizaci takovýchto akcí. Přitom nejde
jen o přípravu místností, ale také o prezentaci míst, kde se ukážeme, jak
se říká v dobrém světle. Proto vyjadřujeme poděkování manželům Javorským za péči o kostel sv. Isidora, J. Šteinerové a L. Svítilové za přípravu pohoštění, P. Barákové, R. Mottlovi, S. Mottlové, M. Koutkovi,
M. Jiříkové a M. Hudské za přípravu a pomoc při samotné akci. Jan
Kučera s manželkou pomohli při překladech. Na úpravách prostranství
v Děpolticích i na dalších místech se podílel správce městyse a naši zaměstnanci. Ještě jednou díky.
-úm-

V započaté práci chce KSČM pokračovat

Sdružení nezávislých kandidátů 2014

KSČM se v Dešenicích dařilo prosazovat přijatý program, a tak
v započaté práci chce pokračovat. I když ve volbách do Poslanecké sněmovny P ČR zvítězilo nově vzniklé hnutí ANO 2011 miliardáře A. Babiše a do sněmovny vstoupilo i populistické hnutí Úsvit přímé demokracie T. Okamury, obě hnutí na Dešenicku velkou podporu nedostala. Naopak v následujících volbách by chtěli komunisté poslít a dál se podílet na samosprávě a ovlivňovat vývoj v základní územní jednotce. Předchozí dvě volební období, kdy strana získala v roce 2006 celkem 4 mandáty za 1 057 hlasů, o čtyři roky později potom 5 mandátů za 1 472 hlasů, to potvrdila. Jen na dotacích bylo v tomto volebním období získáno 35,957 mil. Kč, které jsou prostavěny a dalších 19,019 mil. Kč, které
prostavěny budou do léta 2015. To jen dokazuje zájem strany a levicově smyšlejících občanů, že takto prosazovaná politika jde správnou cestou ve prospěch rozvoje městyse a života jeho občanů. Nebyly to ale jen
investiční akce. O rozvoj společenského, kulturního a sportovního života se starala další část lidí, které nešlo na akcích přehlédnout. Přičteme-li
k tomu vydání publikací, kalendáře, kreslené mapy, filmové projekce a
dalších materiálů sloužících k propagaci městyse, nemusí se strana za
nic stydět. Pravdou je to, že řada akcí byla realizována s podporou dalších subjektů, za což patří těm, kteří pro to zvedli ruku, poděkování. Výňatek z volebního programu MO KSČM bude publikován v Haló novinách, které se dostanou do všech schránek občanů městyse. Vychází
z reálné situace a místních poměrů, ale i ekonomické situace České republiky. V sedmi bodech jasně formuluje, čeho chtějí komunisté dosáhnout a co chtějí prosazovat. Bez užší spolupráce se všemi občany to ale
nepůjde. Proto budou komunisté žádat o podporu tohoto programu ve
volbách do zastupitelstva městyse.
- MO KSČM Kandidátka KSČM: J. Rejfek, KSČM; S. Šetlíková, KSČM;
T. Mottl, nez.; I. Kindlmanová, nez.; S. Chlup, nez.; V. Úlovec,
nez.; M. Vlčková, KSČM; H. Fialová, KSČM; D. Kučerová, nez.;
M. Raišl, KSČM; J. Šetlík, nez.; J. Šlais st., KSČM; R. Novotná,
KSČM; J. Ptáčník, nez.; J. Vávrová KSČM

S čím jdeme do letošních komunálních voleb a co je naším cílem:
ÚŘAD MĚSTYSE = PARTNER OBČANA
- Zásadním způsobem zlepšíme informovanost především prostřednictvím webových stránek, na nichž musí občané najít všechny informace, které k životu v obci potřebují a to včas.
HOSPODAŘENÍ = PRŮHLEDNOST A PROSPERITA
- Prověříme hospodaření obce s cílem zamezit plýtvání, dotační projekty musí být především potřebné a v konsensu s občany.
SOCIÁLNÍ OBLAST = CÍLENÁ PODPORA
- Podpora péče o seniory a nemohoucí, finanční dar pro nově narozené občánky.
- Podpora finanční a právní gramotnosti občanů prostřednictvím kurzů.
ŠKOLSTVÍ = ABY ZDE CHTĚLY ŽÍT I NAŠE DĚTI
- Finanční podpora pro prvňáčky nastupující do zdejší ZŠ, ocenění
úspěchů dětí ve sportovních, vědomostních a uměleckých soutěžích.
KULTURA A SPORT = NABÍDKA PRO VŠECHNY VĚKOVÉ
KATEGORIE
- Podpora zavedených kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí,
podpora stávajících spolků a sportovních klubů, pobídky pro nově
vznikající aktivity – např. poskytnutím prostor.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = KVETOUCÍ A UPRAVENÁ OBEC
- Efektivní odpadové hospodářství s bonusy pro disciplinované občany.
Lenka Sýkorová,
lídr kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů 2014
Sdružení nezávislých kandidátů Dešenicka podklady
pro zveřejnění v Dešenickém zpravodaji nedodalo.

Střípky ze života městyse...
lÚřad městyse po dobu dovolených pracovnic kuchyně v MŠ
Dešenice zajišťoval stravování cestou Školní jídelny v Nýrsku. Denně najezdil 29 km, celkem potom 725 km. Rozvezeno
bylo 330 obědů.
lO chutná jídla se pro naše
strávníky staraly Věra Aichingerová, Marcela Marková, Kateřina Kurcová, Jaroslava Vondrová, Gabriela Kalistová a jejich vedoucí Růžena Kohoutová. Úřad městyse i za strávníky
moc děkuje.
lV závěru volebního období
2010 – 2014 byl městys úspěšný
při získávání dotací. Dostal jich
celkem 6 za několik miliónů korun. Budou realizovány na přelomu tohoto roku s ukončením nejpozději do prázdnin 2015.
lRekonstrukce druhé části tvrze s vybudováním „Muzea šumavského pivovarnictví Dešenice“ musí proběhnout do 31. 5.
2015. V současnosti končí výběrové řízení.

lK zateplení školských zařízení MŠ a ZŠ Dešenice dojde do
konce srpna 2015, přičemž obě
stavby mohou být realizovány za
plného provozu. Výběrové řízení
je vyhlášeno.
lV rámci ochrany životního prostředí byl městys úspěšný při získání dotací na likvidaci bioodpadů. Vybuduje nejen
kompostárnu, ale peníze získal
i na kompostéry pro domácnosti
a svozový systém BRKO.
lMěstys uspěl i při žádosti na
rekonstrukce místních komunikací, II. část. Zatím je zařazen
mezi náhradníky. Původní alokace uvolněných prostředků ve
výši 210 miliónů korun byla překročena o 1,090 miliardy Kč.
lDešeničtí fotbalisté zaváleli
a v prvním ligovém utkání III. třídy zvítězili na hřišti v Žihobcích
vysoko 0:4. O výhru se zasloužily posily týmu – bratři Poupové.
lDne 12. srpna proběhl audit
ministerstva financí týkající se
dotačního titulu rekonstrukce

tvrze, I. část. Audit měl přibližně
dvě desítky připomínek, kterými se bude městys zabývat. Závěrečnou zprávu obdrží v říjnu.
lV dalším ligovém utkání porazili naši fotbalisté dne 16. 8.
2014 silný celek Budětic 5:1.
Začala podzimní část KAPITOL
ligy v malé kopané. HPP Milence prohrály doma s Mengy teamem vysoko 2:11, naopak Norton zvítězil s FC Devils 3:5.
lV prostorách tvrze se budují
nové prostory archivu městyse.
Stavbu provádí firma Lesní stavby, s.r.o., nákladem 285 555 Kč
včetně DPH. Stavba bude dokončena do 5. září 2014.
lV Bystřici se konala tradiční
traktoriáda. Velmi úspěšně nás
reprezentovali J. Šetlík, vítěz
soutěže v tahu, a J. Svoboda, vítěz soutěže v traktorech nad 25
kilowatt. Oba uklízí komunikace
v zimním období.
lPrestižní výstava obrazů, skla,
keramiky a skulpturentů se tradičně uskutečnila v německém

Zwieselu. Dešenice úspěšně reprezentovali A. Halasová, Ladislav Sýkora a jeho syn Šimon.
lSetkání rodáků, dnes žijících v
Německu, se uskutečnilo v Děpolticích 23. srpna. SDH Děpoltice se postaral o přijetí a pohoštění na bývalé faře. Jídlo připravila školní jídelna v Dešenicích.
lTýž den porazili fotbalisté TJ
Start silný celek z Velkých Hydčic 4:3 a v Milencích ve vzájemném derby zvítězil SK Norton
nad HPP 3:2.
lPři otevírání obálek v Českých
Budějovicích poslala hodnotící
komise dne 28. 8. 2014 do dalšího hodnocení a výběru zhotovitele rekonstrukce druhé části tvrze firmy LS, s.r.o., Nýrsko a ARCHATT PAMÁTKY, s.r.o., Třebíč.
lFotbalisté TJ Start Dešenice
hráli dne 31. 8. v Zavlekově. Po
remíze 1:1 zvítězili naši fotbalisté na pokutové kopy. V malé kopané prohrál celek HPP Milence
s Fireballs 2:3.
-úm-

Zveme vás na společenské, kulturní
a sportovní akce...
14. 9., 15:00 hod. KAPITOL liga malá kopaná HPP Milence – Red
		
Dogs Kal, Milence.
14. 9., 16:00 hod. 4. kolo III. třídy Svéradice B – Dešenice, Svéradice.
16. 9., 18:00 hod. Schůzka Klubu žen, tvrz.
20. 9., 16:30 hod. 5. kolo III. třídy Dešenice – Týnec, TJ Start.
27. 9., 14:00 hod. KAPITOL Liga malá kopaná Norton – SK Chlis		
tov, Milence.
27. 9., 16:30 hod. 6. kolo III. třídy Švihov – Dešenice, Švihov.
28. 9., 15:00 hod. KAPILOL liga malá kopaná HPP Milence – FC
		
Devils, Milence.
30. 9., 18:00 hod. Schůzka Klubu žen, tvrz.
1. 10., 18:00 hod. VI. semestr Virtuální univerzity třetího věku, tvrz.
4. 10., 16:00 hod. 7. kolo III. třídy Dešenice – Ž. Ruda, TJ Start.
11. 10., 16:00 hod. 8. kolo III. třídy K. Hory – Dešenice, K. Hory.
14. 10., 18:00 hod. Schůzka Klubu žen, tvrz.
15. 10., 18:00 hod. VI. semestr Virtuální univerzity třetího věku, tvrz.
18. 10., 14:00 hod. KAPITOL Liga malá kopaná Norton – Buvols
		
Nýrsko, Milence.
18. 10., 15:30 hod. 9. kolo III. třídy Dešenice – Hartmanice, TJ Start.
25. 10., 14:30 hod. 10. kolo III. třídy Velhartice – Dešenice, Velhartice.
27. 10. 		
Uzávěrka Dešenického zpravodaje č. 6/2014.
29. 10., 18:00 hod. VI. semestr Virtuální univerzity třetího věku, tvrz.
1. 11., 14:00 hod. 11. kolo III. třídy Dešenice – Milčice, TJ Start.
8.11., 12:00 hod. Box.

Zasedání rady městyse a PK
10. 9., 14:00 hod. Zasedání Majetkové komise R PK, KÚ PK, Rejfek.
16. 9., 16:00 hod. Setkání starostů s prezidentem republiky Pražský
		
hrad, Rejfek.
22. 9., 10:00 hod. Zasedání Rady Plzeňského kraje, Plzeň, KÚ PK.
29. 9., 15:00 hod. Jednáni rady městyse, zasedačka ÚM.
8. 10., 14:00 hod. Zasedání Majetkové komise R PK, KÚ PK,Rejfek.
13. 10., 15:00 hod. Jednání rady městyse, zasedačka ÚM.
20. 10., 10:00 hod. Zasedání Rady Plzeňského kraje, Plzeň, KÚ PK.
29. 10., 14:00 hod. Zasedání Majetkové komise R PK, KÚ PK, Rejfek.

Jednání zastupitelstva městyse a PK
22. 9., 14:00 hod. Jednání finančního výboru Z PK, Rejfek.
3. 11., 14:00 hod. Jednání finančního výboru Z PK, Rejfek.
5. 11. 		
Distribuce Dešenického zpravodaje č. 6/2014.

Volby do Zastupitelstva městyse Dešenice
10. 10., 14:00 – 22:00 hod., volební místnosti
11.10. , 8:00 – 14:00 hod., volební místnosti
VO č. 1 úřadu městyse, VO č. 2 fara Děpoltice, VO č. 3 KD Milence

Naši jubilanté...

Vávrová Jaroslava
Hořáková Vladimíra

74
55

od 11.9.2014		
Kratejl Josef
Úlovec Václav
Robochová Františka
Lerachová Miluše
Habadová Vlasta
Soušek Jiří

říjen		
Šetlíková Růžena
Šetlíková Terezie
Stuiberová Ema
Soušek Jaromír

78
86
89
72

89
70
88
79
70
55

Blahopřejeme!!!

Vítězství v malé kopané
obhájil tým z Příbrami
12. července uspořádal SK Norton Milence ve svém areálu
jubilejní 10. ročník Memoriálu Josefa Staňka v malé kopané. Turnaj zahájil úvodním slovem starosta městyse Dešenice, RSDr. Jan
Rejfek. Na startu se sešlo 17 týmů, které byly rozděleny do tří
skupin. Vítězství obhájil tým „Viva Hudčice“ (Příbram), který začal turnaj hodně zvolna. Postupně se ale zlepšoval, byť ve vyřazovacích bojích byl blízko vyřazení už ve čtvrtfinále od domácího Nortonu. Také ve finále byli aktivnější hráči týmu „Co chceš“,
své šance však neproměnili. Tým „Viva“ byl v koncovce efektivnější a přes závěrečný nápor svoje vítězství udržel.
Za první místo si hráči „Vivy Hudčice“ odnesli sele, tým
„Co chceš“ si vysloužil krocana a pro „Hokejky“ „zbyla“ krůta.
Dále byl ve velké konkurenci vyhlášen nejlepší brankář, střelec
a hráč. V dovednostní soutěži o sud piva (kop míče do branky) se
strhl po odpadnutí ostatních kopajících souboj mezi loňským
vítězem Lubošem Kajínkem a Janem Kojanem. Tady se první
místo neobhájilo, a tak se mohl radovat Jan Kojan z týmu „Pojď
sem, kam jdeš“.
SK Norton Milence by chtěl poděkovat za přípravu a průběh memoriálu městysu Dešenice, Martinu Bočkovi, Václavu
Seidlovi ze Špirku, ředitelce Klokánku Aleně Jandové, učitelce
MŠ Dešenice Lucce Svítilové, veliteli SDH Dešenice Standovi Kindlmanovi, Danu Kohoutovi, Miroslavu Jakubcovi, Lucce Válkové, Radkovi a Aleně Šangalovým, Věře a Lence Mrázovým, Hance Procházkové, Josefu Němcovi, Romanu Zachovi,
Martinu Smolovi, Michalu Strnadovi a Dušanu a Martině Jakubovým.
David Kratejl, Romana Koudelková

Milenecký „Les trois sports“
se uskutečnil už potřetí
K uctění památky příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje již neodmyslitelně patří pořádání triatlonu v Dešenicích a v Milencích. Letos se uskutečnil už 4. července a jeho trasa byla stejná jako
dva ročníky před ním. Pod velením Romana Zacha odstartovalo 21
závodníků v dešenickém koupališti. Následovalo přesednutí na kolo
a šlapání (tlačení) pod železniční přejezd Pod sv. Jánem, dále na Šlajfy a přes Starou Lhotu do Milenců. V půlce trasy se každý dobrovolně či povinně občerstvil banánem. Po dojetí na milenecké hřiště zbýval cca kilometrový běh.
Po 21 minutách a 10 sekundách doběhl jako první Jiří Nový,
po 33 sekundách za ním dosprintoval Miroslav Bořánek a jako třetí
vypálil všem rybník mladičký Lukáš Kalivoda (21:48). Pořadatele
mrzelo, že se nezúčastnil předloňský a loňský vítěz Tomáš Kalivoda
ml., který se tak nemohl pokusit o hattrick. První tři příčky ve své kategorii obsadily místní ženy Milenců a Dešenic – Veronika Syrovcová (26:00), Zuzana Marková (26:27) a Kateřina Beková (28:08). Mezi
dětmi doběhl první (když nebudeme počítat celkově třetího Lukáše
Kalivodu) s časem 28:30 Pepa Zach ml., v závěsu za ním Vašík Bořánek (28:45), dále Nikola Míšková (35:22), Štěpánka Zachová (35:47)
a Kuba Jakubec (39:07).
Pořadatelé v čele se zraněným recesistou Liborem Kratejlem děkují za účast sportovcům i přihlížejícím a velký dík patří také Danu
Novákovi a Romanu Zachovi.
Romana Koudelková

Dešenický zpravodaj připravila redakční rada ve složení: Helena Boučková, Martin Kříž, Jan Kučera, František Valeš a Jan Rejfek.
5. číslo VIII. ročníku vyšlo 10. září 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 5. 11. 2014.

