
ročník 7

6/2013

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 skončily mimořádné 

volby do Poslanecké sněmovny P ČR. Na-
kolik dopadly podle vašich představ, si mu-
síte odvodit sami. Sám za sebe, ale i poli-
tickou stranu, kterou reprezentuji, vyjadřu-
ji poděkování všem, kteří nám dali hlas, dů-
věřují nám a uvědomují si, že jsme jedinou 
nezkorumpovanou politickou stranou, která 
v případě potřebného množství mandátů ví, 

jak pomoci především vám, občanům.
 Blíží se kvapem závěr letošního roku. Budeme hodnotit to, co 

se podařilo, a naopak přijímat opatření k tomu, co nevyšlo. V prv-
ní řadě to bude zdárné dokončení odkanalizování a oprava zbývající 
části střechy kostela sv. Mikuláše. V závěru roku budeme také schva-
lovat rozpočet na nový rok. Netrpělivě čekáme na rozhodnutí přísluš-
ných orgánů o přidělení dalších dotací. Rokem 2014 vstupujeme také 
do poslední čtvrtiny volebního období let 2010 – 2014. Půjdeme opět 
k volbám.

V Dešenicích proběhla celá řada sportovních a kulturních akcí. 
Za jejich dobrou organizaci chci poděkovat pořadatelům. Velmi dob-
ře nás reprezentovali SDH především z Dešenic a fotbalisté SK Nor-
ton a HPP Milence. Přímo ukázkově sehráli podzimní sezónu fotba-
listé TJ Start Dešenice, kteří neokusili hořkost porážky a naopak de-
klasovali i některé favority. Připravujeme setkání se seniory s překva-
pením a v závěru roku vám předáme stolní kalendář s přáním do no-
vého roku a zároveň se budeme těšit na Vánoce. Přeji vám, aby byly 
co nejpříjemnější.                                                              Jan Rejfek                                                                     

Slovo starosty...

zpravodaj

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

Poslední jednání zastupitel-
stva městyse řešilo mimo jiné 
také stav odkanalizování v rám-
ci městyse. Bylo konstatováno, 
že probíhá v souladu s harmo-
nogramem prací. Svazek obcí 
také rozhodl o zahájení vodo-
právního řízení, na jehož zákla-
dě bude vypracováno povolení 
s dočasným užíváním stavby. 
To má svůj řád a své termíny. 
Pokud nebudou dělat problém 
sami občané, protože musí 
dát souhlas s užíváním stavby, 

Kanalizace bude dokončena v řádném termínu
Vodoprávní řízení jen částečně zbržďuje budování přípojek k nemovitostem

mohly by se přípojky začít bu-
dovat na hlavní řad. Pochopitel-
ně za příznivých podmínek, ne-
boť to musí dovolit i počasí.

Zastupitelé byli seznáme-
ni s dokončením stokových sítí, 
kdy poslední byla budována  
k vlakovému nádraží. Zvlášt-
ní pozornost byla věnována do-
kumentacím, které si část ob-
čanů ještě nevyzvedla. Tady je 
nutné připomenout, že po uve-
dení kanalizace do provozu bu-
dou muset ti občané, jejichž ne-

movitosti nebudou napojeny na 
kanalizační řad dokládat, jak  
likvidují splaškové vody. Obča-
né byli seznámeni s postupem 
prací na realizaci projektové 
dokumentace těch částí městy-
se, které nebyly zahrnuty do do-
tace a realizace II. etapy a také  
s vyjádřením Krajského úřadu 
Plzeňského kraje.

Přestože se fyzická reali-
zace napojování přesouvá do 
zimních a jarních měsíců roku 
2014, úřad městyse věří, že zá-
měr bude zdárně naplněn. Tím, 
že k němu dají svůj souhlas  
i občané městyse, přispějí tak  
k zlepšení životního prostředí.                                                   

Soňa Šetlíková, 
zastupitelka              

V pátek 13. srpna navštívil městys Dešenice první římskoka-
tolický biskup plzeňský František Radkovský. V prostorách zre-
konstruované tvrze byl přijat starostou městyse a tajemnicí úřadu.

Dešenice navštívil biskup 
František Radkovský 

Po zdvořilostním uví-
tání se biskup zajímal o ži-
vot občanů v této příhranič-
ní oblasti. Starosta městy-
se jej seznámil s hlavními 
investičními akcemi, které 
se v současné době realizu-
jí. Pochlubil se také výsled-
ky dosaženými v minulosti. 
Vždyť sem patří mimo jiné  
i záchrana památek - býva-
lé tvrze i kostela sv. Miku-
láše. Pan biskup vysvětlil, 
proč církev předává některé 

majetky obcím a městům. Základním důvodem je skutečnost, že 
obce mají větší možnosti záchrany a oprav těchto objektů, na což 
mohou získávat i dotační peníze.  

Přibližně v třičtvrtěhodinové besedě se poté hovořilo o všem 
možném. Starosta městyse v závěru ujistil biskupa, že v záchra-
ně památek bude městys pokračovat. Vždyť i to je jistá vizitka 
obcí a měst, pokud nechtějí mít zchátralé a nevzhledné objekty 
na návsích svých měst a obcí. Ocenil celkovou návštěvu a zájem 
ze strany pana biskupa. Vždyť takto se (až na výjimky) necho-
vá převážná většina politiků. Biskup poté věnoval městysu knihu  
„20 let plzeňské diecéze 1993 – 2013“ a vyhověl přání zhotovení 
společné fotografie.                                                                                      -úm-



Z jednání rad 
a zastupitelstva...

l72. jednání rady dne 16. 9. roz-
hodlo o tom, že samovýrobu lze 
provádět jen v délce čtrnácti dnů 
a tomu bude odpovídat i povole-
ní vjezdu do lesa. Těžba je povo-
lena do 20 m3. 
lRada se zabývala připomínka-
mi z veřejného jednání zastupi-
telstva dne 28. 8. Přijala opatře-
ní, se kterými budou občané se-
známeni na dalším jednání a ces-
tou zpravodaje.
lDále rada rozhodla o oslove-
ní občanů ve věci nákupu mate-
riálu a zhotovení přípojek ve věci  
odkanalizování formou letáku. 
Občané si mohli vybrat ze tří  
variant.
lČlenové rady rozhodli o oslo-
vení firem týkající se příprav 
podkladů na zateplení školních 
objektů v rámci možného podá-
ní žádosti o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí.
lRada zamítla použití služební-
ho vozu SDH Děpoltice do za-
hraničí. Důvodem byla bezpeč-
nostní hlediska a technický stav 
vozidla.
lMěstys Dešenice byl zařazen 
do projektu Informovaný senior 
II., což vzala rada na vědo-
mí. První školení se uskutečnilo  
1. 10. za účasti 16 občanů městyse.
lDalší jednání rady se zabývalo 
otázkami odkanalizování. Byla 
zpřesněna řada projektů, kde byly 
shledány určité nesrovnalosti.
lNa doporučení starosty městy-
se rada projednala zásady podá-
vání návrhů do rozpočtu pro rok 
2014. Výzvy byly zveřejněny ne-
jen na internetu, ale i na vývěs-
ních deskách. 11. listopad je po-
sledním dnem, kdy je možné ná-
vrhy předložit. 

lRada schválila obsazení in-
venturních komisí za účelem 
provedení inventarizace majet-
ku městyse v souladu se záko-
nem č. 563/1991 Sb. a vyhláškou  
č. 270/2010 Sb.
lTýž den se rada dozvěděla 
v oznámení o kladném výsled-
ku hodnocení přijatelnosti týka-
jící se záměru rekonstrukce části 
místních komunikací v rámci Re-
gionálního operačního programu.
lČlenové rady se opětovně za-
bývali dluhy za nájemné v byto-
vých a nebytových prostorách. 
Pokud se nepodaří dluhy do kon-
ce listopadu uhradit, smlouvy ne-
budou nájemníkům prodlouženy. 
lRada se zabývala na základě 
podnětu dodávkou pitné vody  
v Datelově. Rozhodla o vypraco-
vání odborného posudku a postu-
pu řešení v této záležitosti.
lMěstys obdržel informaci na 
základě které budou odkoupe-
ny pozemky u místní prodejny  
v Dešenicích od Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetko-
vých za 33 560 Kč.
lVeřejné jednání zastupitelstva 
- tentokrát v Děpolticích dne 30. 
10. - vzalo na vědomí informa-
ce o odkanalizování a stanovisko 
kraje k této záležitosti včetně za-
hájení vodoprávního řízení.
lZastupitelé schválili složení 
inventarizačních komisí a pro-
vedení inventarizace majetku 
městyse k 31. 12. - celkově bude 
ukončena v průběhu ledna 2014.
lDalší dvě dotace na stavbu 
víceúčelového hřiště a II. etapu 
rekonstrukce tvrze odsouhlasilo 
všech 13 zastupitelů přítomných 
na 25. jednání. Příprava byla 
ihned zahájena.
lZastupitelstvo schválilo roz-
počtové změny - příjmy k 30. 11. 
2013 činí částku 25 413 236 Kč  
a výdaje 2 100 000 Kč.
lCena vodného se pro rok 
2014 nemění a zůstává ve výši 
20,22 Kč. Naopak o ceně stočné-
ho se bude jednat těsně před uve-
dením do praxe.                       -úm-                                                                                                                              

MĚSTYS
DEŠENICE

ÚŘAD
MĚSTYSE

První měsíc v mateřské škole.

Ani jsme se nenadáli a už 
máme za sebou první dva měsíce. 
Vždyť je to jako včera, kdy jsme 
zahájili školní rok 2010/2011. 
Žáci se vrátili po prázdninách od-
počinutí a svěží a na jejich tvářích 
bylo vidět radostné očekávání. 
Samozřejmě, že některým se ne-
chtělo, prázdniny jsou prý lepší...

Ale i ve škole nás čeká spous-
ta nového, noví kamarádí, zážit-
ky a hlavně hodně práce! Kromě 
získávání vědomostí, nových do-
vedností a návyků se zúčastníme 
spolu s MŠ plaveckého výcviku, 
připravíme hezká vystoupení pro 

Ve školních lavicích
se žáci rozhodně nenudí

rodiče a veřejnost, vyrobíme plno 
dárečků a uměleckých děl.

Do školních lavic letos zased-
lo 19 žáků. Přivítali jsme 3 prv-
ňáčky a také novou žákyni do  
3. ročníku. Do MŠ nastoupilo 26 
dětí.

První společnou akci s MŠ už 
máme letos za sebou - šli jsme se 
podívat do Nýrska na ukázku vý-
cviku dravých ptáků. 

I letos se máme na co těšit. 
Jistě se spolu setkáme na mnoha 
veřejných akcích, na které vás již 
nyní srdečně zvou děti ZŠ a MŠ 
Dešenice.                           -such-

Ukázka  výcviku dravých ptáků.

Poslední projekty na přípojky 
jsou k vyzvednutí 

Úřad městyse Dešenice vyzývá zbývající občany, kteří si ještě 
nevyzvedli projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek, aby 
tak neprodleně učinili. 

Na posledním veřejném jednání zastupitelstva 30. 10. byl pro-
jednán postup realizace napojení na hlavní řad. Bez dokumenta-
ce nemůže být napojení realizováno. Dokumentaci obdržíte proti 
uhrazení poplatku 3 000 Kč na úřadu městyse. Tam, kde k napo-
jení na hlavní řad nedojde, vlastník prokáže po zprovoznění řadu 
písemně, jak je nakládáno s likvidací odpadních vod z jeho nemo-
vitosti.                                                                                                                  -úm-    

MINI OBCHOD – Zdenka Klasnová končí 
Do konce roku 2013 svoji obchodní činnost ukončí - máte po-

slední možnost nákupu za nejlevnější možné ceny. Hračky, dětské 
oblečení až o 70% levněji. Poděkování patří všem věrným zákazní-
kům, kteří navštěvovali mini obchůdek v uplynulých třinácti letech. 
Všem pevné zdraví a díky přeje                                        Z. Klasnová                                                                                                                    



Střípky ze života městyse...
lMěstys provedl opravu větší 
části fasády objektu Sboru dob-
rovolných hasičů v Divišovi-
cích. Dopracování, nový nátěr, 
ale i další úpravy budou prove-
deny v jarních měsících.
lFirma ing. V. Vlčka v Klato-
vech byla oslovena ve věci pří-
prav a realizace položkového 
rozpočtu a energetických audi-
tů obou objektů školských zaří-
zení v Dešenicích.
lFotbalisté TJ Start Dešenice 
válejí. Stoprocentně jim vyšel 
úvod fotbalové sezony IV. A tří-
dy okresní soutěže, kdy neoku-
sili hořkost porážky. Výtečnými 
výsledky, ale i brankovou úro-
dou, přilákali na hřiště desítky 
návštěvníků.

lŽelezniční most v Dešenicích 
byl uveden do provozu 8. 11. 
2013 nákladem 11 343 000 Kč  
a jeho rekonstrukci prováděla 
firma Metrostav pod vedením 
Ing. Hanzala.
lDruhý most vedoucí nad ko-
munikací byl rekonstruován  
firmou JWX Praha nákladem  
2 031 000 Kč a byl dán do uží-
vání koncem října 2013.
lFotbalisté SK Norton v I. lize 
malé kopané prohráli s celkem 
Devil Klatovy 6:4, o týden poz-
ději porazili doma celek Vilyž 
Team 11:1. V posledním zápase 
- opět doma - prohráli s celkem 
Fireballs Klatovy 0:8. V I. lize 
obsadili konečnou třetí příčku.
lCelek HPP Milence v II. lize 

zvítězil v Nýrsku 2:5. Sezonu 
tak ukončili fotbalisté na třetím 
místě tabulky.
l21. 9. porazili fotbalisté Deše-
nic celek Dlažova 5:0, o týden 
později potom fotbalisty Nezna-
šov 7:3. Ve Vrhavči remizovali 
1:1, ale na pokutové kopy zví-
tězili 3:4.
lV 10. kole zvítězili fotbalisté 
Dešenic nad silným celkem Bez-
děkova na jeho hřišti 2:0 a upev-
nili si první postavení v tabulce. 
Doma poté hráli s favority sou-
těže - celkem Nýrska „B“. Deše-
nice zvítězili 9:0 a v posledním 
kole je čekal celek Křenic.   -úm-

lZa přítomnosti ing. Šillarové 
z NPÚ bylo dne 24. 9. předáno 
staveniště kostela sv. Mikuláše 
firmě pana Heřmana za účelem 
rekonstrukce poslední části stře-
chy této památky.
lNa základě výběrového řízení 
byla firma LS, s.r.o., vybrána za 
účelem zhotovení stavby „Od-
kanalizování Dešenice, gravi-
tační část, stoka C4a – prodlou-
žení“ v ceně 306 420 Kč a dél-
ce 96,5 m.
lOprava fasády bývalé fary 
v Děpolticích byla provedena 
na základě výsledku výběrové-
ho řízení firmou Jána Malasta 
za 128 000 Kč. Městys zároveň 
rozhodl o podbití krovu tohoto 
objektu v částce 30 000 Kč.

Jan Rejfek byl zvolen 
místopředsedou sdružení

Další informace najdete na
www.sumavanet.cz/desenice

36 tipů jak šetřit energií – 5. část
náte a vypínáte…
27. Zhasínejte světlo. Osvětlení 
spotřebuje až desetinu elektřiny  
v domácnosti. Takže stále platí: 
poslední zhasíná.
28. Nakupujte energeticky úspor-
né spotřebiče. Malé rozdíly ve 
spotřebě elektřiny se během let 
nahromadí do velkých sum. Nej-
větší rozdíly mají mrazničky  
a chladničky.
29. Nenechávejte elektroniku 
v pohotovostním režimu. Za rok 

25. Používejte úsporné žárovky. 
Vydrží mnohem déle, ušetří až  
80 % elektřiny a jsou vhodné 
hlavně do lamp, které dlouho sví-
tí – časté vypínání a zapínání jim 
škodí. Protože obsahují rizikové 
látky, nepatří do běžného odpadu. 
26. Všechna čest Edisonovi, ale 
tradiční žárovky extrémně plýt-
vají energií. Až 90% jí unikne ve 
formě tepla. Má smysl je použí-
vat jen v místnostech, ve kterých 
pobýváte krátce, často zde zapí-

spotřebuje velké množství elek-
třiny. V Německu spočítali, že až 
dva jaderné reaktory jsou v pro-
vozu jen proto, aby pokryly tuto 
zbytečnou spotřebu.
30. Používejte spínací hodiny. 
Spotřebiče, které v noci nepotře-
bujete, můžete místo zmíněného 
prodlužovacího kabelu s vypína-
čem zapojit do časově nastavi-
telného spínače. Ten ušetří práci 
vám a bude pravidelně odpojovat 
od sítě místo vás.          -úm-

9. října se v zasedacím sále 
Zastupitelstva Plzeňského kra-
je konalo krajské shromáždě-
ní Sdružení místních samo-
správ ČR (SMS ČR) Plzeňské-
ho kraje. Na programu byla do-
plňující volba a odborný se-
minář k odpadovému hospo-
dářství za účasti odborníků.  
V úvodním slovu bývalý před-
seda J. Rejfek odůvodnil svou 
rezignaci na tuto funkci. Poté 
byl jednomyslně novým před-
sedou zvolen K. Ferschmann, 
starosta obce Němčovice, kte-
rá letos získala Zlatou stuhu v 
rámci soutěže Vesnice roku v 
Plzeňském kraji. Prvním mís-
topředsedou se stal K. Petráň 

ze Svojšína a 2. místopředse-
dou pak Jan Rejfek z Deše-
nic. Rada kraje byla doplně-
na o další dva členy. Připomeň-
me, že to bylo SMS ČR, které se  
zasloužilo o změny v RUD.  
Přítomní byli poté seznáme-
ni s aktuální situací v odpado-
vém hospodářství. Dodejme,  
že vznikl střet mezi Asocia-
cí odpadového hospodářství  
a zástupcem SMO, kdy sdruže-
ní bylo vyčítáno, že si zve lob-
by na takovéto jednání. Naopak 
zástupci SMO bylo vyčítáno, že 
sponzorský dar v podobě dvou 
miliónů korun věnovaných sva-
zu kolektivním likvidátorem 
může být střetem zájmu.    -KF-

Volební kaleidoskop 
bez komentáře

Mimořádné volby do sně-
movny P ČR jsou za námi.  
V rámci Plzeňského kraje nás 
budou reprezentovat staronové 
i zcela nové tváře. Za ČSSD M. 
Chovanec, V. Votava, I. Jakubčík, 
za KSČM K. Šidlo, J. Valenta, za 
ODS J. Pospíšil, za TOP 09 M. 
Ženíšek, J. Lobkowicz a za ANO 
2011 J. Vozdecký, J. Volný a P. 
Šrámek.

V Dešenicích v rámci tří vo-
lebních okrsků bylo zapsáno 
ve voličských seznamech 558 
(560/549) občanů. Platné hla-
sy odevzdalo 329 (311/315) vo-
ličů. Zvítězila KSČM s 31,91% 
(30,22%) hlasů před ČSSD 
16,41%, TOP 09 11,85%, ANO 

2011 11,55%, Úsvitem 7,59%  
a Českou pirátskou stranou 
6,07%. Oproti minulosti propad-
la ODS, která získala jen 3,64%. 

V celé oblasti Nýrska zvítězi-
la ČSSD s 19,34% hlasů (ODS), 
před ANO 2011 18,70% (ČSSD), 
KSČM 17,96% (TOP 09), ODS 
12,16% (KSČM) a TOP 09 
10,36%. 

Na Klatovsku zvítězila ČSSD 
s 21,27% hlasů (ČSSD/ODS) 
před ANO 2011 s 17,94% (ODS 
/ČSSD), KSČM 16,31% (TOP 09 
/KDU-ČSL), TOP 09 s 10,67% 
(KSČM/KSČM) a ODS 10,65% 
(VV).

V rámci Plzeňského kra-
je zvítězila ČSSD s 21,65% hla-
sů (ČSSD/ODS), před ANO 2011 
s 18,52% hlasů (ODS/ČSSD), 
KSČM 15,76% hlasů (TOP09 
/KSČM), TOP 09 11,27% a ODS 
10,64% hlasů. Dešenice repre-
zentoval na 11. příčce kandidátky 
KSČM starosta městyse Jan Rej-
fek, který získal 886 preferenč-
ních hlasů (minule 123). V závor-
ce jsou uvedeny výsledky voleb  
z roku 2010 případně 2006.

                S. Chlup, 
zastupitel

Kniha „Dešenice v promě-
nách času“ - první i druhá část 
-  je k dostání a zakoupení na 
úřadu městyse.                  
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Naši jubilanté...
od 9. 11. 2013  
Alexandr Antonín            60
Preslová Barbora            93
Koubová Hilda            86
Kollerová Emilie             71
Němec Josef             60
  
Prosinec  
Preslová  Ema             80
Presl Josef             70
Machová Alžběta            77

Mašková Anežka             86
Presslová Vlasta             79
Kostlivý Svatopluk          87
Vavírka Miroslav              65
Kolářová Jiřina             70
Rábová Věra             73
  
do 8. 1. 2014  
Kotalová Bedřiška            76
Rába Karel             76
Jandovská Věra            77
Cihlářová Hermína           81

Blahopřejeme!!!

Městys spustí rychlou
komunikaci s občany

Zveme vás na společenské, kulturní
a sportovní akce...
12. 11., 18.00 hod.  Schůzka Klubu žen – tvrz.
13. 11., 18.00 hod.  VU3V Život a dílo Michelangela Buonarroti – tvrz.
16. 11., 13.00 hod.  Prvoligový box – KD Dešenice.
23. 11., 14.00 hod.  Setkání seniorů se starostou městyse – KD Dešenice.
26. 11., 18.00 hod.  Schůzka Klubu žen – tvrz.
27. 11., 18.00 hod.  VU3V Život a dílo Michelangela Buonarroti – tvrz.
30. 11., 20.00 hod. Kabát – zábava, KD Dešenice
  5. 12., 17.00 hod. Peklo pekelné – AMOK – tvrz.
10. 12., 18.00 hod. Schůzka Klubu žen – tvrz.
14. 12., 15.00 hod.  Adventní koncert ZŠ v kostele sv. Mikuláše.
22. 12, 17.00 hod. Živý betlém – AMOK – tvrz – VČS SDH a TJ.

Zasedání rady městyse a PK
18. 11., 10.00 hod.  Jednání Rady Plzeňského kraje, Plzeň, KÚ.
18. 11., 15.00 hod.  76. jednání rady městyse, tvrz.
25. 11., 15.00 hod.  77. jednání rady městyse, tvrz.
  9. 12., 15.00 hod.  78. jednání rady městyse, tvrz.
16. 12., 10.00 hod.  Jednání Rady Plzeňského kraje, Plzeň, KÚ.

Jednání zastupitelstva městyse a PK
  5. 11., 9.30 hod.  Kontrolní den stavby odkanalizování, MěÚ Nýrsko.
  5. 11., 9.00 hod.  40. Den malých obcí – Praha, J. Rejfek.
  6. 11., 14.00 hod.  Jednání majetkové komise R PK, J. Rejfek.
11. 11., 15.00 hod.  Zasedání finančního výboru Z PK, KÚ PK, 
  J. Rejfek.
12. 11., 9.30 hod.  Kontrolní den stavby odkanalizování, MěÚ Nýrsko.
19. 11., 9.00 hod.  Setkání starostů PK, Plzeň, J. Rejfek.
19. 11., 9.30 hod.  Kontrolní den stavby odkanalizování, MěÚ Nýrsko.
26. 11., 9.30 hod.  Kontrolní den stavby odkanalizování, MěÚ Nýrsko.
  3. 12., 9.30 hod.  Kontrolní den stavby odkanalizování, MěÚ Nýrsko.
  4. 12., 14.00 hod. Jednání majetkové komise R PK, Plzeň, J. Rejfek.
  9. 12., 9.00 hod. Jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje, Plzeň, KÚ.
10. 12., 9.30 hod. Kontrolní den stavby odkanalizování, MěÚ Nýrsko.
17. 12., 9.30 hod. Kontrolní den stavby odkanalizování, MěÚ Nýrsko.
18. 12., 18.00 hod.  Jednání zastupitelstva městyse, KD Dešenice.

Na základě připomínek obča-
nů i návrhu některých zastupite-
lů našel úřad městyse další způ-
sob efektivní komunikace s ob-
čany. Spočívá v zasílání krát-
kých zpráv a sdělení cestou SMS 
zpráv.

Občané si tak SMS mohou 
přečíst ihned, i když budou na-
příklad mimo domov. Mohou tak 
zpětně úřadu, případně jeho pra-
covníkům, starostovi a dalším 
voleným zástupcům odpovídat. 
Výhodou projektu „SMS brány“ 
je okamžitá informovanost na-
příklad při blížícím se nebezpe-
čí. Na tomto základě rada projed-

nala tento záměr realizovat. Byly 
vytvořeny potřebné podskupi-
ny, kterým mohou být hromad-
ně SMS zasílány. Úřad městyse 
vás vyzývá k sdělení, zda chce-
te být do podskupin zařazeni. Ve 
vytvořených podskupinách jsou 
zařazeni občané do krizového 
štábu, zásahových jednotek, rady 
městyse, zastupitelů atd. Pokud 
chcete být zařazeni do některé 
z nich, stačí nám sdělit jen vaše 
číslo mobilního telefonu. Můžete 
navrhnout podskupinu, která by 
měla být vytvořena a za jakým 
účelem. Tyto SMS zprávy se za-
sílají jen mimořádně!             -úm-

Mladí hasiči měli úspěšný rok 
Základna mladých hasičů má 17 registrovaných členů. Ti jsou 

rozděleni do dvou kategorií - starší a mladší.
Během roku se všechna družstva společně zúčastňovala soutě-

ží, na kterých byla vcelku velmi úspěšná. Například v Lomci získali 
mladí hasiči 1. a 3. umístění, v Bezděkově taktéž.

Tento rok se konal i nultý ročník Dětské hasičské pošumavské 
ligy. Družstva starších i mladších hasičů se stala více mistry této ligy.

19. října proběhlo první kolo hry Plamen. Do dalšího jarního 
kola postupuje družstvo starších ze 6. místa (z 65 družstev), družstvo 
mladších hasičů ze 4. místa (z 25 družstev). Právě s těmito umístění-
mi mohou být obě družstva velmi spokojená. Mladým hasičům pře-
jeme mnoho dobrých úspěchů.                                                                                                                   

I. Kindlmanová, zastupitelka                                       

Zimní údržba je zajištěna
Údržba komunikací v zimním období je složitou záležitostí. Proto 

se tímto úkolem zabývala rada městyse již v polovině října. Na zákla-
dě projednání a stanovení priorit rada rozhodla prodloužit smlouvu se 
stávajícími podnikateli, kteří s úklidem mají zkušenosti a dokážou re-
agovat i na nenadálé situace. Podmínkou prodloužení smluv však bylo 
doložení pojištění proti možným škodným událostem. Zimní údržbu 
bude v oblasti Děpolticka, Datelovska, Městišťska a Divišovicka pro-
vádět pan Jiří Svoboda (mob.: 737 330 584). V Dešenicích a obcích 
Žíznětice a Milence pan K. Denk (mob.: 721 244 241).                   -úm-                                             

Setkání se seniory se konat bude 
Pravidelné setkání se seniory městyse se bude konat v so-

botu 23. 11. od 14 hodin v KD Dešenice. Starosta městyse se-
známí přítomné s akcemi, které byly realizovány v minulosti  
a také záměry, kterými chce městys ukončit další volební období 
let 2010 – 2014. Program bude jinak tradiční, ale nebude chybět 
i překvapení. Připraveny budou děti z MŠ a ZŠ Dešenice, kroni-
kářka E. Kratochvílová, úřad městyse ukáže na nástěnných tabu-
lích všechno, co se podařilo. Hovořit se přirozeně bude o největ-
ší investiční akci, kterou je odkanalizování, ale i dalších problé-
mech, které trápí občany a především seniory. Úřad také přivítá 
jakékoliv návrhy, připomínky a náměty k zlepšení života v rámci 
městyse. K tanci a poslechu bude hrát T. Jonáš. Občerstvení bude 
připraveno.                                                                             -úm-                   


