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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,
před několika dny skončil rok 2013. 

Chci ještě jednou poděkovat stovkám obča-
nů z místa i širokého okolí za vánoční a no-
voroční přání, kterých se dostalo mně (ale 
i úřadu) písemnou, e-mailovou nebo jinou 
formou. Potěšilo mě také, že byl v závěru 
roku schválen rozpočet městyse. Pravda, je 
schodkový (kdy ale nebyl?), což ale nezna-
mená, že městys má dluhy. Mrzí mě, že část 

zastupitelů rozpočet nepodpořila. Zda za tím byla zaslepenost, nezna-
lost věci, nebo ještě něco jiného, zatím nevím. Myslím si totiž, že ti, kte-
ří nesouhlasili s navýšením výdajové částky na zpracování projektů  
o cca 200 tis. Kč, mohli celkově pro rozpočet hlasovat. Anebo by měli 
občanům vysvětlit, proč brání budování další, především dopravní  
infrastruktury. Potěšilo mě také, že se podařilo podat řadu žádostí  
o dotace. I když jejich výsledek zatím znám není, svědčí to o jednom je-
diném, že jsme na úřadě neseděli se založenýma rukama. Potěšilo mě 
získání dotace na první část rekonstrukce místních komunikací. Podě-
kování patří také všem aktérům spolkového života.

V letošním roce nás čeká mnoho práce. Především v souladu  
s operačním programem musíme dokončit odkanalizování. To je nej-
důležitější úkol. Na něj navazuje rekonstrukce místních komunikací za 
skoro 9 mil. Kč. Obě akce musí být dokončeny do konce roku. Netrpě-
livě budeme čekat na výsledky podání žádostí o další dotace (II. eta-
pa tvrze, zateplení ZŠ a MŠ Dešenice). Bude to také rok jakéhosi účto-
vání, neboť na podzim se konají komunální volby. Budou se také konat 
volby do Evropského parlamentu. Z částečného výčtu vidíte, že se nu-
dit nebudeme. Věřím ale, že společného cíle dosáhneme.    Jan Rejfek                                                                     

Slovo starosty...

zpravodaj

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

Úvod veřejného jednání za-
stupitelstva 18. 12. byl díky vy-
stoupení občanky z Datelova 
krajně emoční. To se projevilo ze-
jména při projednávání a schva-
lování rozpočtu na rok 2014. Ten 
byl řádně sice připraven a projed-
nán, ale část členů rady a také fi-
nančního výboru nesouhlasila se 
zařazením dvou návrhů na zpra-
cování projektů v rámci dopravní 
infrastruktury ve výši 200 400 Kč 
(projekt na další část chodníku  
v Dešenicích a komunikace s par-

Rozpočet byl i přes komplikace schválen
Emočně ovlivnění zastupitelé si zřejmě neuvědomili, že mohli dostat městys do problému

kovacími místy v areálu tvrze). 
Starosta městyse proto navrhl na-
výšit výdajovou část o tuto polož-
ku. Zdůvodnil to tím, že příprava 
takového projektu trvá přibližně 
1,5 roku. 

Vzhledem k připravovaným 
výzvám musí mít městys pro-
jekty připraveny včetně staveb-
ních povolení. To část zastupite-
lů nepochopila a domnívala se, že 
částka je zbytečně vysoká, přes-
tože je v souladu s příslušnými ta-
bulkami. Občanka z Datelova do-

konce namítla, že jsou to zbyteč-
ně vyhozené peníze, že stačí za-
dat úkol firmě, která projekt při-
praví a také zrealizuje. To je ale 
v rozporu se zákonem o zadává-
ní veřejných zakázek a stavebním 
zákonem. Úřad městyse takto ne-
může postupovat.

Po nekvalifikované výměně 
názorů a emočně vyhrocené si-
tuaci došlo k hlasování. Nejpr-
ve se hlasovalo o návrhu staros-
ty zvýšit výdajovou položku roz-
počtu o částku 200 400 Kč. 8 za-
stupitelů (Kindlman, Pytel, Le-
rach, Chlup, Šetlíková, Kindl-
manová, Šetlík a Rejfek) hlaso-
valo pro navýšení této částky.  

A situaci vlastně zachránilo. Ná-
sledovalo hlasování o celkovém 
návrhu rozpočtu. Zde se i ostat-
ní zastupitelé, i když nesouhlasi-
li se zařazením částky na projek-
ty, měli podřídit. Naopak. Opět 
nesouhlasili. Nakolik to byla ura-
žená ješitnost, nebo emoční pro-
středí, nebo dokonce neznalost, 
těžko soudit. Jisté je, že tito zastu-
pitelé mohli uvrhnout městys do 
rozpočtového provizoria. 

Rozpočet byl 8 hlasy přijat,  
2 se hlasování zdrželi a 4 byli pro-
ti. Uvědomili si to ti, co hlasova-
li proti a také ti, co se alibisticky 
hlasování zdrželi?

Soňa Šetlíková, zastupitelka              

Pokud vše půjde hladce, městys se stane příjemcem další dota-
ce. Dne 12. prosince schválila Regionální rada regionu soudržnos-
ti NUTS II Jihozápad v rámci operačního programu 1.5 žádost na 
rekonstrukci místních komunikací v Dešenicích – 1. část. Městysu 
byla schválena částka ve výši 7 601 399 Kč. Celkové způsobilé vý-
daje včetně DPH činí 8 942 823 Kč. Termín fyzické realizace pro-
jektu končí v prosinci 2014. Dojde tak k rekonstrukci části místních 
komunikací, značně narušených stavbou odkanalizování.

Co čeká úřad městyse? Ten musí do 22. ledna předložit poža-
dované přílohy (například originál stavebního povolení s dolož-
kou právní moci a prosté kopie projektové dokumentace ověřené 
stavebním úřadem včetně položkového rozpočtu, aktuální doklad  
o finančním krytí projektu, kopie smlouvy o vedení účtu, originál 
dokladu o prokázání vlastnických vztahů či výměry jednotlivých 
indikátorů projektu zákresem do prosté kopie výkresu situace, atd.).

Dne 12. února obdrží návrh smlouvy o podmínkách poskytnu-
tí dotace s tím, že se úřad musí k návrhu vyjádřit do 19. 2. K samot-
nému podpisu smlouvy dojde dne 26. 2., přičemž od 19. 2. může 
městys zpracovávat zadávací řízení a připravovat výběr zhotovitele 
stavby. Součástí bude i výběr stavebního dozoru. „Stavba by měla 
být zahájena nejpozději k 1. květnu a úřad bude mít zájem na tom, 
aby byla ukončena nejpozději koncem listopadu 2014“, dodal sta-
rosta městyse J. Rejfek po jednání zastupitelstva městyse.

                                                    S. Kindlman, místostarosta                                                                         

Bude se nám lépe jezdit 



Z jednání rad 
a zastupitelstva...

l76. jednání rady dne 18. 11. se 
zabývalo náměty a připomínkami 
z veřejného jednání zastupitelstva. 
Některých doporučení bude úřad 
městyse využívat v další práci.
lTradičně se rada zabývala otáz-
kami odkanalizování. Tentokrát 
ale z pohledu těch částí městyse, 
které nebyly zahrnuty do dotač-
ních titulů v rámci I. a II. etapy.  
S občany bude návrh konzultován 
po zpracování projektové doku-
mentace.
lStarosta městyse přednesl ná-
vrh na svolání posledního řádného 
jednání zastupitelstva na den 18. 
12. v KD Dešenice včetně progra-
mu a odpovědnosti za zpracování 
podkladů.
lRada rozhodla o oslovení fir-
my DOMOZA v souvislosti s po-
dáním návrhu žádosti o dotaci  
z ROP na II. etapu rekonstrukce 
tvrze s názvem „Muzeum šumav-
ského pivovarnictví “.
lČlenové rady schválili Smlouvu 
o zřízení věcného břemene mezi 
městysem a městem Nýrsko za 
účelem odvádění odpadních vod 
na ČOV Nýrsko. 
lRada souhlasila s úhradou 
autobusu na divadelní představe-
ní do Prahy. Účastníci zájezdu si 
tak hradili jen část vstupného do 
divadla R. Brzobohatého ve výši 
250 Kč.
l25. 11. se rada zabývala hra-
zením nájemného a s konečnou 
platností rozhodla o postupu vůči 
„hříšníkům“, kdy v jednom přípa-
dě nebude nájemní smlouva pro-
dloužena.
lRada se zabývala návrhy do roz-
počtu pro rok 2014, zejména těmi 
předloženými jednotlivými spol-
ky a organizacemi a zabývala se 
poslední verzí návrhů záměrů do 
zásobníku akcí městyse na rok 
2014 a léta následující.
lNěkteré pozemky pro rodinnou 
zástavbu v Milencích byly zne-
hodnoceny přítomností plynovo-
du a sítěmi O2. Starosta městy-

se byl pověřen jednáními ve věci 
zjištění pravého stavu věci a také 
jednáním s majitelem pozemku, 
který na stav upozornil.
lPoslední jednání rady v roce 
2013 dne 9. 12. projednalo  
a schválilo definitivní podobu  
a obsah jednání zastupitelstva, 
kdy byl program doplněn o další 
nezbytně nutné body.
lČlenové rady se zabývali sta-
vem odkanalizování. Kriticky po-
ukázali na chování firmy PRO-
VOD, která nepředložila zdůvod-
nění navýšení metráže kanaliza-
ce přípojek z I. etapy odkanalizo-
vání.
lSeznámila se cestou informace 
starosty městyse s novými dotač-
ními tituly a jejich možného vy-
užití. Rada rozhodla o jejich pre-
zentaci na jednání zastupitelstva.
lRada zamítla možnost pořízení 
kompostérů za účelem likvidace 
bioodpadů. Rozhodla o informo-
vání na jednání zastupitelstva a ve 
zpravodaji.
lČlenové rady městyse se napo-
sledy zabývali rozpočtem na rok 
2014. Starosta městyse předložil 
návrh na úpravu výdajové část-
ky ve výši 200 400 Kč za účelem 
zpracování projektů na budování 
další infrastruktury.  
lZastupitelstvo městyse schvá-
lilo schodkový rozpočet pro rok 
2014, kdy příjmy činí 17,3 mil Kč,  
výdaje 20,71 mil Kč a schodek  
3,4 mil Kč. Schodek rozpočtu ne-
znamená, že je městys zadlužen 
(proti hlasovali Valeš, Zach a Stui-
ber, zdrželi se Syrovec a Němec).
lPoměrem hlasů 8 pro byl schvá-
len záměr zpracovat projektové 
dokumentace na budování další 
dopravní infrastruktury, konkrétně 
chodníku  a komunikace u objektu 
čp. 1 ve tvrzi. 
lZastupitelstvo pověřilo staros-
tu městyse využít všech možných 
mechanismů, včetně kontrol stát-
ních institucí, s cílem zjištění pra-
vosti navýšení metráže v rámci  
I. etapy odkanalizování.
lZastupitelstvo schválilo rozpoč-
tové změny č. 10, kdy příjmy čini-
ly 3,64 mil. Kč a výdaje 0,56 mil. 
Kč. Vzalo na vědomí, že na běž-
ných účtech je 12,7 mil Kč, termí-
novaném vkladu 3 mil. Kč u ČNB 
0,25 mil. Kč a KB 0,47 mil. Kč.

-úm-                                                                                                                              

MĚSTYS
DEŠENICE

ÚŘAD
MĚSTYSE

V závěru měsíce října na jed-
nání zastupitelstva volení zástup-
ci schválili cenu vodného pro rok 
2014. Ta zůstává nezměněna ve 
výši 20,22 Kč/m3 a nezvyšuje se.

Podobně tomu bylo při pro-
jednávání cen za svoz tuhého ko-
munálního odpadu. Při likvida-
ci odpadů obecně jsou částeč-
né problémy, což dokumentoval 
starosta J. Rejfek na jednání za-
stupitelstva dne 18. prosince, ze-
jména z celospolečenského hle-
diska. I v samotných Dešenicích 
problémy jsou. Ty vyústily v cel-
kové ceně za likvidaci, která se 
zvedla oproti předešlému roku 
z 533,60 Kč na 553,81 Kč. Za-
jímavé je, že v roce 2005 činily 
tyto náklady 280 Kč, v roce 2007 
už 445,40 Kč. Přesto zastupitelé 

Ceny za služby se nemění
schválili místní poplatek za likvi-
daci odpadů ve výši 500 Kč/oso-
ba/rok. Tedy městys cenu nezvy-
šuje. Ale… Pokud se situace ne-
zlepší a dojde k dalšímu zhoršení  
v třídění, přičemž v rámci zlep-
šení chce využít pořízení kom-
postérů za účelem likvidace bio-
odpadů, může dojít k tzv. skoko-
vému nárůstu ceny. To si ale ni-
kdo nepřeje. Úřad městyse proto 
věří, že si to lidé uvědomí a rozdíl 
ve výši 53,81 Kč, které za ně bude 
po celý rok hradit, vykompenzují 
kvalitnějším tříděním. Podnika-
telé si na rozdíl od dob minulých 
mohou vybrat z několika variant. 
S těmi se mohou podrobněji se-
známit na úřadu městyse nebo  
na internetových stránkách.

                S. Chlup, zastupitel                  

Počátkem listopadu se na výročním jednání sešel Klub žen. Stalo se 
již tradicí, že si zve hosty, kteří pomáhají při kulturních akcích. Je to 
jakési vyjádření poděkování za spolupráci. Při občerstvení a harmo-
nice dojde i k zhodnocení činnosti a také se připraví na základě ná-
mětů nové plány. Na výročním jednání byli uvedeni i nový čestní čle-
nové, bez kterých se děvčata neobejdou.           Foto E. Kratochvílová

Všechny spolky v závěru roku bilancovaly a ne jinak tomu bylo i ve 
SDH Dešenice, kde se zvláštní pozornosti těšily děti. Ty si samy vy-
hodnotily svoji činnost. Výčet úspěchů (jejich celkové práce) je vidět 
na fotografii. A tak nezbývá, než sboru a především S. Kindlmanovi 
poděkovat za výchovu nastupující generace, která bude možná tou ge-
nerací, jež bude ochraňovat životy a majetek nás všech. Výroční jed-
nání bylo vzorně připravené a děti se těší na soutěže v tomto roce. 

Foto archiv SDH Dešenice

Výroční jednání klubu

Mladí hasiči bilancovali



Střípky ze života městyse...
vě tuto kategorii nejlépe zvládli  
M. Barák, E. Valešová a J. Kindl-
man. Kategorii starších dětí po-
tom J. Janouš, M. Janoušová  
a T. Řehořová. Kategorii mlad-
ších dětí O. Soukup, D. Masný  
a L. Janoušová. 
l6. prosince navštívili občané 
Dešenic divadlo R. Brzobohaté-
ho v Praze. Představení Sodoma 
gomora se líbilo, a tak se řada 
lidí těší na další představení.
lVystoupení Alexandrovců dne 
1. prosince v O2 aréně v Praze 
bylo dalším zpestřením pro ně-
kolik zájemců z Dešenic. Ti si 
odnesli neopakovatelný zážitek.

l5. semestr VU3V ukončili se-
nioři na podzim minulého roku. 
V únoru zahájí pod vedením lek-
tory ing. H. Boučkové semestr 
šestý. Téma lesnictví bude jistě 
zajímavé.
l14. prosince tradičně zazpí-
valy děti ze ZŠ a MŠ Dešenice  
v kostele sv. Mikuláše a přispě-
ly tak k zpestření předvánočního 
adventu.
lKoncert barokní předvánoční 
hudby s triem Víta Aschenbren-
nera v kostele sv. Mikuláše byl 
v předvánočním adventu dal-
ším zpestřením a odpočinkovou 
chvilkou.                               -úm-

lDešeničtí fotbalisté nezavá-
hali. I v posledním utkání pod-
zimní části zvítězili v Křenicích  
vysoko 0:7. Stali se tak jediným 
neporaženým celkem IV. třídy 
sk. A. A po pravdě řečeno mají 
nad čím přemýšlet. Hrát nebo ne-
hrát o postup do vyšší soutěže?
lTurnaje v karetní hře prší se 
v Milencích dne 29. 11. účastnilo 
11 hráčů. V. Hošťálek st. se stal 
vítězem, další příčky obsadili  
K. Řehoř a M. Koutek.
l7. 12. proběhl pod patronací 
SDH Milence 7. ročník Mikuláš-
ského turnaje v šipkách za účas-
ti 12 dětí a 25 dospělých. Prá-

V případě úspěchu zahájíme rekonstrukci 
druhé etapy dešenické tvrze

Chceme do domácností 
kompostéry?

a jiné sklizené zbytky, popel ze 
dřeva, novinový papír, karton, 
kůra stromů, hadry z přírodních 
tkanin atd.

Městys vyzývá občany, aby 
se vyjádřili, zda o třídění biood-
padů nebo kompostování a tím 
pádem získání kompostéru stojí. 
Sdělit svůj názor můžete telefo-
nicky (376 571 531), SMS, nebo 
e-mailovou cestou. Využít mů-
žete i internetu.                        -úm- 

Operační program Životní 
prostředí může na základě po-
dání žádosti o dotaci poskytnout 
kompostéry na třídění bioodpa-
du. Rada městyse Dešenice za-
tím podání žádosti odložila s cí-
lem nejprve informovat občany  
a zjistit jejich zájem o tyto ná-
doby. Každá domácnost by do-
stala nádobu zdarma, přičemž  
90 % celkové ceny (nesmí být 
nižší než 0,5 mil. Kč) je hraze-
no z dotace, zbývající část je po-
díl městyse.

A co to vlastně kompostová-
ní je? Kompostování je přírodní 
proces, při kterém dochází k pro-
měně biologických odpadů pů-
sobením mikroorganismů, vody  
a kyslíku na huminové látky. Zra-
lý kompost je možno používat na 
zvýšení úrodnosti půdy na zahra-
dě. Jde totiž o 100 % přírodní 
hnojivo.

Co do kompostu patří? Zbyt-
ky rostlin, plevele, květy, bram-
borové slupky, posekaná tráva, 
rozdrcené dřevo, piliny, hobli-
ny, kuchyňský odpad (káva, sko-
řápky, slupky, kůstky, zbytky jí-
del apod.), zemina z květin, trus 
a podestýlka drobných zvířat 
(kromě psů a koček), exkremen-
ty hospodářských zvířat, sláma  

Ano, tak lze bez nadsázky 
říci, že očekávám společně s úřa-
dem městyse, jak dopadne vy-
hodnocení námi podané žádos-
ti na stavební úpravy další části 
tvrze. I když městys vyzval ob-
čany a zastupitele k předlože-
ní návrhů, vlastně nikdo s kon-
krétním námětem, který by byl  
v souladu s programy dotací, ne-
přišel. A tak se úřad rozhodl vy-
užít 29. výzvy ROP a dne 20. 12. 
společně za mojí asistence žá-
dost o dotaci podal.

A na co konkrétně? V další 
části tvrze by mohlo vzniknout  
v souladu s programem ROP 
„Muzeum šumavského pivo-

varnictví – tvrz Dešenice“. Ná-
vrh má své opodstatnění. Pivo-
var ve tvrzi v minulosti byl a zá-
jem o obnovu výroby piva trvá. 
Proč by ještě před realizací to-
hoto záměru nemohlo vzniknout 
muzeum? Podmínky k tomu jsou, 
a tak žádost obsahuje stavební 
úpravy vnitřních prostor, fasád  
a střech kromě bývalé sýpky. Zde 
vzniknou jen vstupní prostory.  
V prvním nadzemním podlaží 
vznikne informační hala a míst-
nost s pokladnou, infocentrum, 
místnost videoprojekce pro ná-
vštěvníky a další 4 místnosti pro 
potřeby expozice pivovarnictví.  
V renesanční části severního kříd-

Kniha „Dešenice v proměnách času“ - první i druhá část -  od 
Martina Kříže a kolektivu autorů je k dostání a zakoupení na úřa-
du městyse.                  

la vznikne galerie a výstavní pro-
story pro expozice pivních sudů  
a bednářství. V prvním nadzem-
ním podlaží vznikne přednáško-
vý sál s předsálím a šatnou.

Celkové náklady rekonstruk-
ce budou ve výši 22 033 124 Kč  
a městys získal od peněžního 
ústavu úvěrový příslib. Co si zá-
věrem přát? Městys společně se 
starostou a mnou udělal v rám-
ci zpracování všech potřebných 
podkladů k žádosti maximum, ale 
k rekonstrukci II. etapy může do-
jít jen tehdy, budeme-li úspěšní. 
Společně bychom si to přáli.

Ing. Konvalinková, 
firma DOMOZA

Před rokem jsem na pouti po-
prvé předvedla výrobky z pále-
né keramiky. O ukázku byl vel-
ký zájem a zájemci byli i o vlast-
ní tvorbu. Městys v té době při-
slíbil pořízení vypalovací pece na 
keramiku. Těšili se dospělí i děti 
ve škole a v závěru minulého 
roku to vyšlo. Dobrá věc se po-
dařila... Dostali jsme k Vánocům 
od městyse krásný dárek. Nyní se 
nám tedy otevírá možnost aktiv-
ního využití volného času obča-
nů i mimoškolní činnosti dětí při 
krásné práci s keramickou hlínou. 
Nyní již máme, kde své výrob-
ky vypalovat. Ukázku prací vám 
předvedeme o letošních pouťo-
vých oslavách.   Jiřina Krabcová

Dobrá věc se 
podařila…

Setkání seniorů patří k tradičním akcím městyse, kdy si starší obča-
né mají možnost podiskutovat se starostou, případně dalšími zastu-
piteli.  Akce byla úvodem zpestřena kulturním vystoupením zpěvačky  
a herečky Jany  Chaloupkové. Pochlubit se přišly i děti ze ZŠ a MŠ 
Dešenice. I když nejsou na společném fotu všichni senioři, snímek  
dokumentuje zájem části starších lidí o dění a život v rámci městyse. 

Foto E. Kratochvílová

Tradiční setkání seniorů
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Naši jubilanté...
od 9. 1. 2014  
Havová Jaroslava            60
Jirková Jiřina            55
Černá Růžena            90
Fraus Jiří              72
Neumayerová Vlasta        65
Švůger Josef            50
Pangerlová Emilie            85
  
Únor  
Soušková Anna            73
Šubr Zdeněk            55

Michalová Helena            65
Sýkora Ladislav            50
Krákorová Milena            65
Oliberius Jiří            71
Soušková Aloisie            94
Šlehoferová Marie            81
Paško František            71
Nová Helena            73
Šroubková Alena            65
Ryšavý František            76
Řehoř Karel            75

Blahopřejeme!!!

Spolky budou dál 
podporovány

Zveme vás na společenské, kulturní
a sportovní akce...
   7. 1., 18.00 hod.  Schůzka Klubu žen – tvrz.
17. 1., 20.00 hod.  Ples MS Diana Dešenice – KD Dešenice.
21. 1., 18.00 hod.  Schůzka Klubu žen – tvrz.
  1. 2., 21.00 hod.  Taneční zábava, skupina BRUTUS – KD Dešenice.
11. 2., 18.00 hod. Schůzka Klubu žen – tvrz.
15. 2., 20.00 hod.  Bál SDH Dešenice – KD Dešenice.
25. 2., 18.00 hod. Schůzka Klubu žen – tvrz.
  1. 3., 13.00 hod. Masopustní veselí se zábavou – tvrz.
  1. 3., 20.00 hod. Taneční zábava se skupinou UKRADENÝ VJECY 
  – KD Dešenice.
   5. 2., 19. 2., 5. 3., 
19. 3., 18.00 hod. Šestý semestr Virtuální univerzity třetího věku – tvrz.

Zasedání rady městyse a PK
  6. 1., 13.00 hod.  Jednání majetkové komise Rady PK – KÚ PK, 
  J. Rejfek.
13. 1., 10.00 hod.  Jednání Rady Plzeňského kraje – Plzeň, KÚ.
13. 1., 15.00 hod.  JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE – zasedačka ÚM.
22. 1., 14.00 hod.  Jednání zástupců AS Královský hvozd – Nýrsko, 
  J. Rejfek.
27. 1., 15.00 hod.  JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE – zasedačka ÚM.
  5. 2., 13.00 hod.  Jednání majetkové komise Rady PK – KÚ PK, 
  J. Rejfek.
10. 2., 13.00 hod.  Jednání FV Zatupitelstva PK – KÚ PK, J. Rejfek.
17. 2., 10.00 hod.  Jednání Rady Plzeňského kraje – Plzeň, KÚ.
17. 2., 15.00 hod.  JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE – zasedačka ÚM.
  3. 3., 15.00 hod.  JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE – zasedačka ÚM.
  5. 3., 13.00 hod.  Jednání majetkové komise Rady PK – KÚ PK, 
  J. Rejfek.

Jednání zastupitelstva městyse a PK
26. 2., 18.00 hod.  JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE - KD
  Dešenice. 
  4. 3.   Den malých obcí Praha – J. Rejfek.
  5. 3.   Distribuce Dešenického zpravodaje č. 2/2014.

Při projednávání rozpočtu na 
rok 2014 nezapomněl městys ani 
na rozvoj spolkové činnosti. Po 
dílčích kosmetických úpravách 
projednalo a schválilo zastupi-
telstvo příspěvky na rozvoj spol-
kové činnosti. Připomeňme, že 
se sešlo okolo 80 návrhů a vět-
šina z nich do této oblasti směřo-
vala. A tak Klub žen obdrží 650 
Kč na zakoupení předplatného 
dvou časopisů za účelem získání  
inspirativních poznatků při tvorbě  
a výuce, SDH Dešenice dostane 
121 300 Kč, kdy součástí je po-
řízení zástavy sboru i oprava klu-
bovny. Další SDH Milence dosta-
ne 27 700 Kč, vesměs na údrž-

bu a nákup potřebného materiálu, 
SDH Děpoltice 40 662 Kč na ná-
kup potřebné techniky, SDH Žíz-
nětice 64 000 Kč na práce spo-
jené s údržbou, SDH Divišovi-
ce na údržbu zbrojnice a zapoje-
ní sirény. Na své si přijdou i spor-
tovci. TJ Start Dešenice dostane  
79 000 Kč na údržbu a další po-
třeby, Norton Milence 63 500 Kč 
na údržbu a materiál a HPP Mi-
lence pak 9 000 Kč na nákup ma-
teriálu a startovné. 

Je jen škoda, že tyto částky 
se schvalovaly v komplexu navr-
hovaného rozpočtu na rok 2014. 
A tak se stalo, že část zastupitelů 
byla proti.                              -úm-

Seznam záměrů v zásobníku 
akcí není konečný

Všech 14 přítomných zastupitelů souhlasilo s 29 záměry 
(další dva byly na návrh R. Zacha vyškrtnuty) zaznamenanými 
v zásobníku akcí městyse Dešenice. Tento dokument je z hledis-
ka Programu a rozvoje obnovy venkova velice důležitý a městys 
jej pravidelně obnovuje, doplňuje a schvaluje vždy v závěru ka-
lendářního roku.

Bylo tomu tak i 18. prosince na 26. jednání zastupitelstva. 
Starosta městyse ale připomenul dvě důležité záležitosti. V žád-
ném případě nerozhoduje schválené pořadí navržených záměrů. 
Může se stát, že bude vyhlášen vhodný dotační titul, a tak na řadě 
bude ten, který je například pod pořadovým číslem 25. Druhou 
záležitostí je skutečnost, že tento dokument není dokumentem 
konečným. Může být doplňován o další náměty a návrhy z řad 
volených zástupců, ale i občanů městyse. Seznam aktualizova-
ných a schválených záměrů městyse najdete na webových strán-
kách městyse Dešenice.                              M. Lerach, zastupitel       

Také v letošním roce vystoupili členové AMOKu v předvánoč-
ním čase s příběhem postav z Betlému. Návštěvníci si mohli po-
slechnout, nebo si zazpívat pásmo koled a odnést si domů kromě 
sváteční nálady i Betlémské světlo.           Foto E. Kratochvílová

Ochotníci navodili u tvrze
vánoční atmosféru


