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Slovo starosty
Čtvrtinu prázdnin mají naše 

ratolesti za sebou. Bez ohledu na 
počasí si jistě volných chvil dobře 
užívají. Podobně bychom si měli 
odpočinout my všichni ostatní. Je 
jedno, zda budeme dovolenou trávit 
doma, nebo někde v zahraničí.

Přesto život městyse běží dál. 
Odkanalizování se blíží k Dešeni-
cím. Připravujeme se na pouť, která 
bude mít slavnostnější ráz. Chceme 
si připomenout znovuudělení titulu 
městys. Program je tomu přizpů-
soben. Na své si přijdou i sportovci, 
hasiči, připraven je i bohatší kulturní 
program a při samotné oslavě bude 
podepsána smlouva o spolupráci 
mezi městysy Dešenice – Lam (D).

Chci dopředu poděkovat všem 
těm jednotlivcům a skupinám, kteří 
ať už nápady nebo samotným podí-
lem připravovali každoroční deše-
nický svátek. Věřím také, že si kaž-
dý občan při dešenické pouti najde 
to své, co jej potěší.

Počátkém měsíce nás navštívila 
senátorka J. Rippelová a poslanec 
K. Šidlo. Oba se zajímali na zákla-
dě naší iniciativy o stav převodu 
majetku bývalé pěchotní střelnice 
Městiště na městys. Z jejich strany 
jsou vedeny kroky, aby byl majetek 
převeden na Dešenice. Druhým zá-
jemcem je CHKOŠ. Věřme, že bude 
rozhodnuto spravedlivě a správně.

Přeji všem klidné, příjemné a slu-
nečné letní měsíce. J. Rejfek 

výstavby rodinných domů. Nebude 
to ale dříve, než budou na pozemky 
zavedeny všechny sítě. V případě 
získání některých dotačních titulů 
chceme vybudovat mimoúrovňo-
vou autobusovou zastávku Milence 
s kombinací místa odpočinku pro 
cykloturisty. Hledáme možnosti, 
jak v co nejkratší možné době za-
hájit opravy některých prostor za 
účelem výstavby malometrážních 
bytů. Půjde také o to, jak co nejlépe 
využít bývalé tvrze – zřídit zde dům 
penzion, úřad městyse, knihovnu 
a další organizační složky. V návrhu 
zadání je i nová rekonstrukce té-
měř všech komunikací. Nebude ale 
prováděna dříve, než dokončíme 
odkanalizování a možná i opravu 
hlavního páteřního řadu vodovodu. 
Počítáme s opravou komunikace 
do Hodousic. Budeme se znovu 
zabývat námětem, co s bývalým 
KD v Milencích. Čističky musíme 
zřídit i v ostatních obcích – Žízně-
tice, Děpoltice a Divišovice. Pokud 
získáme v bezúplatném převodu 
bývalou střelnici Městiště, existuje 
plán, jak ji využít. Chceme vybudo-
vat víceúčelové hřiště v Dešenicích 
a další cyklotrasy. Zda se pustíme 
do rekonstrukce bývalé hasičárny 
v Divišovicích, to bude záležet jen 
na místních. Ale v návrhu to zatím 
je. Myslíme též na bezpečnost a tak 
chceme vybudovat cyklostezku do 
Nýrska. V návrhu zadání je toho 
podstatně více. Nelze to dnes vše 
vyjmenovat. Nakolik se to vše po-
daří zrealizovat, bude záležet na nás 
všech. Jan Rejfek

Dešeničtí hasiči nezahálí
Sběr železného šrotu uskutečnili dešeničtí hasiči již v dubnu. Posbírali 

takřka 3,5 tuny. Ze získaných peněz zakoupili pro hasiče vzduchové pisto-
le a část prostředků byla použita při organizování Dne dětí. Převážně mlá-
dežnická družstva se zúčastnila několika soutěží, a i když se neumístila na 

„bedně“, rozhodně se zdokonalila v ovládání techniky.
Naopak družstva žen a mužů získala v okrskové soutěži prvenství. Muži 

dosáhli na třetí příčku v soutěži o Habartický soudek. –sk–

borce ze kterého měl respekt. Ne-
jen podpora domácího publika, ale 
i o patnáct centimetrů vyšší borec, 
to vše nahrávalo protivníkovi. Na-
konec Hejduk vyhrál již v prvním 
kole. S rakouským borcem bojoval 
poté o postup do finále. Po tvrdých 
výměnách nakonec prohrál 2:1 na 
body. Nakonec pro Hejduka zby-
la pěkná třetí příčka. Sám Hejduk 
DZ řekl: „Chci osobně poděkovat 
trenéru Robertu Kurkovi, který mě 
na soutěž připravil a věřím, že ještě 
na řadu zápasů připraví. Dík patří 
i Městysu Dešenice za finanční pod-
poru a firmě Autoopravna J. Špač-
ka se kterou jsem ve spolupráci od 
roku 2004.“ Blahopřejeme! –úm–

Hejduk reprezentoval skvěle
Územní plán je zčásti firmou 

UrbioProjekt zpracován. Je k na-
hlédnutí na úřadu městyse. Vyplý-
vá z něho, že při navrhování – co 
zařadit do plánu, snad zastupitelé 
na nic nezapomněli. S čím tedy po-
čítáme, že bychom měli realizovat? 
Je to v první řadě dokončení odka-
nalizování. V současnosti se připra-
vuje odprodej pozemků za účelem 

Co je v návrhu zadání?

Ve dnech 3.–8. dubna 2007 se 
v maďarském Szentes nedaleko 
Szegedu konalo Mistrovství Ev-
ropy ISKA, kterého se zúčastnilo 
540 závodníků z 22 zemí. Hejduk 
startoval v disciplíně lowkick a to ve 
váze 67 kg. V prvním zápase narazil 
český reprezentant na domácího 



Pouťové setkání 
městysů Dešenice–Lam (D)

pátek 27. července 2007
1630–1730 hod. Slavnostní vernisáž výstavy obrazů a další tvorby,
Tvrz Dešenice – účast na základě pozvánek
Malíři: Anna Halasová, Václav Kotal, Miroslav Švehla, Václav Toman, 
Hanne Witlatschil (D), Hildegard Lemberger (D), Erwin Hofstätter (D), 
Lisa Hofstätter (D), Katrin Pleines (D), Katka Rychnovská j.h., Blanka 
Strnadová j.h. Keramika a světelné objekty: Kateřina Červená a kera-
mická dílna Džbán, Keramika: Jan Rybák, Fotografie a hra světla: Olga 
Šmídová, Patchwork: Zdena Zemanová, Doprovodné výstavky: Děti ZŠ 
a MŠ Městyse Dešenice, SK Norton Milence, Hejduk, Pytel, Sbory dobro-
volných hasičů městyse, MS Diana Dešenice
2000–200 hod. pouťová zábava se skupinou Pohoda – Tvrz Dešenice

sobota 28. července 2007
800–1200 hod. turnaj v kopané o putovní pohár starosty městyse

hřiště Dešenice
1300–1600 hod. soutěž hasičů, ukázky záchranného systému

hřiště Dešenice
1000–1800 hod. výstava obrazů a další tvorby – Tvrz Dešenice
1000–1800 hod. doprovodné výstavky – Tvrz Dešenice
1000–1800 hod. ukázka tvorby řemeslných prací – okolí tvrze a kašny
1000–1800 hod. světelné objekty – Tvrz Dešenice
1000–1800 hod. ochutnávka vín Táňa Hiřmanová, Jakub Zdichynec

Tvrz Dešenice
1000–1800 hod. výstava loveckých trofejí a fotografií

Hasičská zbrojnice Dešenice
1400–1600 hod. ukázka motorových čtyřkolek – u hřiště v Dešenicích
1900–2100 hod. koncert duchovní hudby

v kostele sv. Mikuláše v Dešenicích
2100–200 hod. pouťová diskotéka na hřišti Dešenice

neděle 29. července 2007
1000–1800 hod. výstava obrazů a další tvorby – Tvrz Dešenice
1000–1800 hod. doprovodné výstavky – Tvrz Dešenice
1000–1700 hod. světelné objekty – Tvrz Dešenice
1000–1600 hod. ukázka tvorby řemeslných prací – okolí tvrze a kašny
1000–1800 hod. výstava loveckých trofejí a fotografií

Hasičská zbrojnice Dešenice
1000–1700 hod. ochutnávka vín Táňa Hiřmanová, Jakub Zdichynec

Tvrz Dešenice
1100–1600 hod. prezentace Kovářství Pocínovice – Karel Jakuš
1500–1630 hod. ukázka motorových čtyřkolek – u hřiště v Dešenicích
1100–1300 hod. 9. slavnostní shromáždění ZM
u příležitosti udělení titulu městys při Prvním pouťovém setkání městysů 
Dešenice – Lam, Penzion JAS Děpoltice – jen pro zvané
1330–1500 hod. koncertní vystoupení kapely Štěpánka

nádvoří tvrze Dešenice

Po všechny tři dny budou v provozu pouťové atrakce pro děti a mládež.

Na Pouťové setkání městysů Dešenice a Lam vás srdečně zvou Úřad 
městyse Dešenice a organizátoři jednotlivých akcí!

Ze života městyse…

Naši jubilanté…
Červenec 2007
Viktor Lukeš 55
Anna Straková 74
Jan Marek 55
Ludmila Hlaváčová 86
Emanuel Soušek 77
Anna Tomaková 50
Jindřich Pangerl 76
Josef Mašek 82
Marie Pomahačová 70
Marian Búci 71
Karel Soušek 77
Josef Kurc 60

Srpen 2007
Václav Lenc 55
Dorota Soušková 77
Karel Stuiber 76
Marie Holá 55
Karolina Lencová 79
Ludmila Soušková 82
Milan Uldrich 50
Irena Tomášková 88

Září 2007
Marie Tomanová 73
Marie Jarošíková 86
Zdeňka Ptáčníková 55
František Straka 78
Josef Kratejl 82
Marie Löffelmanová 81
Františka Robochová 81
Josef Svítil 50
Františka Strejcová 88
František Mareš 89

BLAHOPŘEJEME!!!

Městys Dešenice podepsal 
smlouvu na zhotovení územního 
plánu s firmou UrbioProjekt Pl-
zeň. Celá dokumentace nás bude 
stát 592 620 Kč s tím, že dokonče-
na bude v druhé polovině příštího 
roku.

Na základě získané dotace byla 
21. května zahájena oprava zdi bý-
valé tvrze po celé její délce. Náklady 
na opravu činí přibližně 340 000 Kč.

Kronikářkou městyse se stala 
Eva Kratochvílová, která v závěru 
května absolvovala potřebné škole-
ní v Plzni.

Na Pouťové setkání městysů 
Dešenice–Lam 2007 byla získána 
dotace ve výši více než 43 000 Kč. 
Nadcházející slavnosti budou pro-
gramově bohatší s oficiálním setká-
ním při příležitosti udělení titulu 
městys.

Dešenická rodačka Anna Ha-
lasová vystavovala a vystavuje své 
obrazy na třech výstavách. První se 

uskutečnila v Kötztingu od 26. 5. do 
24. 6. Druhá proběhla při Hamer-
ských slavnostech. Od 2. července 
se prezentuje ve výstavních prosto-
rách Českého rozhlasu Plzeň. Její 
obrazy nebudou chybět ani při nad-
cházející pouti.

25. května byly započaty práce 
na rekonstrukci střešní krytiny bý-
valé fary v Děpolticích. Práce byly 
dokončeny do 30. června 2007.

Úřad městyse požádal vojenské 
orgány o bezúplatný převod býva-
lé střelnice Městiště do vlastnictví 
městyse. Městys zatím neuspěl 
a převod se připravuje ve prospěch 
CHKOŠ. V současnosti zaslal úřad 
odvolání a požádal o podporu sená-
tory a poslance PK.

Byly podány dvě žádosti o fi-
nanční příspěvky na hospodaření 
v lesích Městyse Dešenice.

Fond ohrožených dětí obdržel od 
Městyse Dešenice finanční příspě-
vek ve výši 500 Kč.

Veliký úspěch mělo první vystou-
pení Ochotnického spolku Dešeni-
ce v režii Jany Šafaříkové. Divadelní 
hrou „Rychlé šípy aneb kam se po-
děli gentlemani?“ si spolek získal 
celý sál KD Dešenice.

Vydařila se oslava svátku dětí. 
Podařilo se připravit program, kte-
rý zaujal malé i ty větší. Poděkování 
patří nejen pedagogům, ale i zástup-
cům MS Diana a SDH Dešenice.

Ozvučení obcí místním rozhla-
sem je nekvalitní. V současnosti je 
připravena projektová dokumenta-
ce, jejímž cílem je zavedení ozvuče-
ní ve všech součástech městyse. Po-
kud se podaří na tento projekt získat 
dotační prostředky, bude ozvučení 
stát téměř půl miliónu korun.

Klub žen 
pracuje…

Dešenický klub žen – babinec je 
v obci něčím novým. Přesto se práce 
rozběhla. Klub se schází pravidelně 
jedenkrát za čtrnáct dní vždy v su-
dou středu v KD Dešenice. A čím se 
děvčata zabývala a zabývají?

„Zájemkyně si vyrobily část lout-
ky z  tvrdnoucí terakoty a tyto lout-
ky si oblékly ze zbytkových látek“, 
sdělila A. Halasová. Práci zvládly 
všechny, přestože si část myslela, že 
to nedokáže. Podstatné je, že je tato 
zájmová činnost baví. Nyní se při-
pravují na výrobu zvířátek z kašíro-
vání s využitím novinového papíru. 
Není to zajímavé? –klub–

Svoz odpadu
Dne 21. 7. 2007

bude u kašny v Dešenicích

přistaven velkoobjemový kontejner.

Využijte jej k likvidaci přebytečného odpadu.



Z jednání rad a zastupitelstva městyse…

Povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových nebo podzemních pro domácnosti

kanalizační přípojka vypouštění do kanalizace povolení nemám → povolení nepotřebuji

pouze septik kanalizace bez ČOV povolení nemám → povolení nepotřebuji

pouze septik vypouštění do povrchových vod povolení nelze vydat bez doplnění o biologický stupeň čištění

pouze septik vypouštění do podzemních vod povolení nelze vydat bez doplnění o biologický stupeň čištění

septik s biologickým stupněm čištění kanalizace bez ČOV povolení nemám → povolení nepotřebuji

septik s biologickým stupněm čištění vypouštění do povrchových vod mám povolení vydané před 1. 1. 2002 → zažádat o prodloužení

septik s biologickým stupněm čištění vypouštění do povrchových vod povolení nemám → zažádat o povolení

septik s biologickým stupněm čištění vypouštění do podzemních vod mám povolení vydané před 1. 1. 2002 → zažádat o prodloužení

septik s biologickým stupněm čištění vypouštění do podzemních vod povolení nemám → zažádat o povolení

žumpa bezodtoková s pravidelným vyvážením povolení nemám → povolení nepotřebuji

domovní čistírna odpadních vod kanalizace bez ČOV povolení nemám → povolení nepotřebuji

domovní čistírna odpadních vod vypouštění do povrchových vod mám povolení vydané před 1. 1. 2002 → zažádat o prodloužení

domovní čistírna odpadních vod vypouštění do povrchových vod povolení nemám → zažádat o povolení

domovní čistírna odpadních vod vypouštění do podzemních vod mám povolení vydané před 1. 1. 2002 → zažádat o prodloužení

domovní čistírna odpadních vod vypouštění do podzemních vod povolení nemám → zažádat o povolení

Povolení vydává vodoprávní úřad a bylo nutné o prodloužení stávajích povolení zažádat do 1. 7. 2007.

Měli
na medaile

Přestože byli fotbalisté Deše-
nic po podzimní části neuvěřitel-
ně poslední v tabulce okresního 
přeboru mužů a téměř s jistotou 
odsouzeni k sestupu, na jaře pře-
kvapili a mohli za jistých okolností 
dosánout i na bednu. Fotbalově 
zajímavé výsledky s bohatou nadíl-
kou branek doma i venku – to vše 
přilákalo na hřiště v Dešenicích 
nevídané množství diváků. Někte-
ří z nich doprovázeli naše fotbalis-
ty i při utkáních venku. 7. umístění 
v tabulce s 38 body je skutečným 
překvapením. Nezbývá, než celé-
mu hráčskému kolektivu pod ve-
dením kapitána Václava Pytla po-
blahopřát a věřit, že i příští ligový 
ročník bude velice zajímavý a pro 
fanoušky a diváky velice poutavý.

Po výborném úvodu jsou tak 
trochu za svými možnostmi fotba-
listé SK v Milencích. Dvojí zaváhá-
ní doma je stálo první příčku a po 
polovině soutěže jsou na 3. místě 
s 20 body a ztrátou pěti bodů na 
prvního. Věřme, že se to v druhé 
části soutěže podaří. Počátkem 
srpna nás budou reprezentovat 
na poháru mistrů v Pardubicích. 
Držme jim palce. –úm–

Rada městyse se sešla za minulé •	
období celkem desetkrát. Projed-
návala žádosti o bydlení. Městys 
eviduje přes 25 žadatelů na nájem-
ní bydlení a 12 žadatelů o možnost 
postavit si rodinný domek.
Rada městyse zamítla žádost •	
o snížení nájemného v místním 
pohostinství „U Kašny“.
Radní souhlasili s umístěním an-•	
tén na některých objektech městy-
se za účelem připojení se k bezdrá-
tovému internetu.
Rada souhlasila s provozováním •	
veřejné linkové mezinárodní do-
pravy na lince Arnbruck (D) – Ha-
mry (CZ) s tím, že bude vytvořena 
zastávka v Dešenicích.
Rada uložila všem členům rady •	
a zastupitelům připravit si návrhy 
do tzv. „zásobníku“ plánovaných 
akcí, na které budou žádány do-
tace.
Městys Dešenice podal řádost •	
o získání dotace z Programu udr-
žitelného rozvoje turismu na Šu-
mavě ve výši 60 000 Kč což je 50 % 
celkových nákladů na vybudování 
a vybavení dvou turistických od-
počívadel v Divišovicích a Děpol-
ticích.
Městys Dešenice se přihlásil do •	

Krajské soutěže obcí a měst PK 
„My už třídit umíme“.
Rada městyse schválila příspěvek •	
fotbalistům SK Milence na nákup 
sítí ve výši téměř 13 000 Kč což 
schválilo ZM.
Rada neschválila nabídku firmy •	
Arnnex.cz v souvislosti s využitím 
realizace obnovitelného zdroje 

– větrné energie.
Městys neobdržel dotační příspěv-•	
ky na opravu KD Milence a vytvo-
ření mokřadu v okolí koupaliště. 
Po zhotovení části odkanalizování 
v těchto prostorech požádá o dota-
ci znovu.
Rada městyse projednala a schvá-•	
lila odprodej pozemků za účelem 
výstavby rodinných domů. 1 m² 
bude stát přibližně 242 Kč. Pokud 
se podaří získat na zasítění těchto 
pozemků dotaci, polovina z této 
navrhované ceny může být zájem-
cům vrácena.

Zastupitelstvo Městyse Dešenice se •	
sešlo za toto období dvakrát.
Jednomyslně schválilo vstupní pří-•	
spěvek ve výši 20 000 Kč na zpraco-
vání projektové dokumentace pro 
opravu kostela sv. Mikuláše v De-
šenicích.

Byla přijata novelizace vyhlášky tý-•	
kající se volného pobíhání psů a ji-
ného domácího a hospodářského 
zvířectva a zamezení nadměrného 
výskytu výkalů.
Zastupitelstvo přijalo nový domov-•	
ní řád platný pro všechny nájemní-
ky bytů městyse.
Byla schválena a přijata smlou-•	
va mezi městysy Dešenice a Lam. 
Oficiálně bude podepsána při Pou-
ťovém setkání městysů Dešenice 

– Lam 2007.
Zastupitelé odsouhlasili závěrečný •	
účet a audit z roku 2006. Výplývá 
z něho, že do roku 2007 jsme vstu-
povali s téměř 10 milióny korun na 
účtě.
Na zasedání bylo rozhodnuto, že •	
2. kolo výzvy za účelem poskytnutí 
půjčky z Fondu rozvoje bydlení ne-
bude vyhlášeno. Peníze budou pře-
vedeny na příští rok s možností čer-
pat je za účelem odkanalizování.
Zastupitelstvo projednalo a schvá-•	
lilo žádost o finanční podporu 
grantového schématu „Podpora 
udržitelného turismu na Šumavě“ 
ve výši 37 351,50 Kč. Pokud budou 
tyto peníze přiděleny, budou vybu-
dována dvě turistická odpočívadla 
v Děpolticích a Divišovicích.
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Umění nezná hranice

Překvapuje mě skutečnost, že 
někteří rodiče našeho městyse posí-
lají i přes přítomnost kvalitní školy 
v Dešenicích své děti do školy v Nýr-
sku. Ještě více mě však zaráží jejich 
zdůvodnění tohoto kroku – že prý se 
tady děti nic nenaučí.

Protože má dcera zdejší školu 
také navštěvuje, a co víc – je tam moc 
spokojená a každý den se do školy 
těší – zajímalo by mě, z jakých uka-
zatelů tito rodiče ke svým závěrům 
došli. Podle mých informací se totiž 
tito rodiče nikdy na výuku do ZŠ De-
šenice nepřišli podívat. Posuzují tak 
něco, co neviděli a tudíž si nemohli 
udělat vlastní názor. Podle mě je 
množství znalostí, které se děti na 
1. stupni učí, ve všech školách hodně 
podobné. Jsem přesvědčená, že prá-
vě přátelské prostředí, které pedago-
gický sbor pod vedením Mgr. Y. Su-
chanové vytváří, a menší počet žáků 
ve třídě dává daleko větší prostor 
probrané učivo zvládnout a zařadit 
do správných souvislostí. Velkou 
měrou přispívá ke kvalitě školy také 
školní družina vedená p. Rynešovou. 
Zde se dětem tak líbí, že se většině 
z nich nechce domů.

Rodičům pochybujícím o úrovni 

naší školy bych doporučila podívat 
se někdy na hřiště vedle školy v době 
provozu ŠD, aby viděli, jaká atmo-
sféra ve školní družině panuje.

Myslím, že na prvním stupni je 
důležitější to, zda chodí děti do školy 
rády. Další výhodou je absence šikany, 
která v malém počtu dětí, kde o sobě 
všichni vědí, nemá prostor.

Samozřejmě má každý právo se 
rozhodnout, do jaké školy bude jeho 
dítě chodit. Nicméně myslím, že de-
šenická škola je velmi kvalitní a je 
škoda, že pořád balancuje na hrani-
ci únosného počtu žáků.

Škola vždycky byla a je jedním 
z důležitých faktorů kulturního ži-
vota v obci a žáci navštěvující místní 
školu získávají kladný vztah k místu 
svého bydliště. Navíc kdo někdy če-
kal na autobus v Nýrsku ví, že to není 
mezi náctiletými a často vulgárními 
mladíky nic příjemného pro dospělé-
ho, natož pro malého školáka.

Mimochodem s názory rodičů po-
chybujících o úrovni výuky v ZŠ De-
šenice kontrastuje skutečnost, že VŠ 
vzdělaní rodiče, kteří jsou obvykle na 
vzdělání dětí náročnější, jsou s kvali-
tou výuky v naší ZŠ nejspokojenější.
 IVA KÖHNLEINOVÁ

Úspěch žáků ZŠ a mš Dešenice

Obecně závazná vyhláška
o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích a za-
mezení výskytu znečištění na veřejných prostranstvích č. 1/2007.

Zastupitelstvo Městyse Dešenice se dne 17. května 2007 usneslo podle 
§ 84 odst. 2 písmeno h), zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení 
v platném znění), na této obecně závazné vyhlášce:

Čl.1
Zakazuje se volné pobíhání psů bez dopravodu majitele, jakož i jiného 

domácího a hospodářského zvířectva na veřejných prostranstvích. Majitel 
psa, případně jiného domácího a hospodářského zvířete, je povinen bez 
průtahů vždy odstranit znečištění těchto prostranství domácím nebo hos-
podářským zvířetem. Stejně tak je povinen odstranit takováto znečištění 
na všech prostranstvích, kde si hrají děti.

Čl.2
Obecně závazná vyhláška platí pro všechny části Městyse Dešenice: 

Datelov, Dešenice, Děpoltice, Divišovice, Matějovice, Městiště, Milence, 
Oldřichovice, Žíznětice.

Čl.3
Veřejnými prostranstvími jsou zejména komunikace, parky, sady, hřbi-

tovy, veřejná zeleň, jakož i veškeré jiné plochy volně přístupné bez omezení. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat oddychové zóně v prostorách vodní ná-
drže Dešenice /jedná se o pozemky k.ú. Dešenice č. 1418/1–3, 1663, 60/1, 
60/4–5/, kde je rovněž a to bez ohledu na vlastníka pozemku povinností 
držet psa na vodítku a zajistit úklid po výkalech.

Čl.4
Porušení této vyhlášky, zvláště potom volné pobíhání psů, jakož i pro-

blematika znečištění veřejných prostranství, bude stíháno jako přestupek, 
pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo o trestný čin.

Čl.5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 7. června 2007. Tímto se ruší OZV 

č. 2/2000 ze dne 15. 7. 2000.
 Stanislav Kindlman RSDr.Jan Rejfek
 místostarosta starosta městyse

Obecně závazná vyhláška 
č. 1/2007 je na světě. Přestože k ní 
byla dlouhá diskuse, zastupitelé 
se shodli na jednom: Je třeba mít 
vymezeny prostory, kde se psi ven-
čí a dále prostory, které je třeba po 
výkalech uklízet. Je faktem to, že 
část občanů diskutuje nad tím, proč 
má po psovi uklízet výkaly, když za 
psa platí. Tito diskutéři si ale musí 
uvědomit, že je zde druhá část obča-
nů, kteří trpí výskytem psích výkalů 
ve svém okolí a volně pobíhajícími 
psy. S tímto problémem velice úzce 
souvisí skutečnost týkající se plateb 
za psa a dodržení povinnosti nosit 
známku. Jen pro zajímavost, v loň-

ském roce zaplatilo poplatek za psa 
159 majitelů, v letošním roce 154.

Právě tady chceme upozornit 
na to, že snížení počtu majitů psů 
může mít několik příčin. Pes mohl 
uhynout, nebo se ztratit. V prvním 
případě by měl majitel psí známku 
vrátit. Známku může použít opětov-
ně v případě, že po uhynulém psu 
si pořídí nového. Je třeba také na 
úřadu nahlásit zaběhnutí psa a to 
v co nejkratší možné době. Pokud si 
milovník čtyřnohého přítele pořídí 
psa nového, je povinen poplatek za 
držení uhradit po dovršení tří měsí-
ců věku psa. Jen tak se každý majitel 
vyhne možnému postihu. –um–

Již čtvrtým rokem se naše ško-
la zapojila do soutěže ZSS „Kam 
s ním“. Jedná se o soutěž ve sběru 
druhotných surovin. V letošním 
roce jsme se umístili na 3. místě 
z celého Plzeňského kraje v katego-
rii I. – školy do 100 žáků s celkovým 
počtem 7 662 kg odevzdaného sta-
rého papíru.

Škola tak získala celkem 3 398 Kč 
(za odevzdaný papír) + 1 500 Kč 
(jako odměna za 3. místo). Za tyto 
finanční prostředky byl zakoupen 

„sedací“ nábytek a herní prvky do 

školní družiny. Také jsme získali ba-
revné kontejnery na třídění odpadu 
do každé třídy ZŠ, MŠ a ŠD a mno-
ho drobných dárků, které budou žá-
kům předány poslední den školního 
roku 2006/2007. Nejpilnějšími 
sběrači jsou Honzík Šlais (1 324 kg), 
Patrik Kindlman (965 kg), Jan To-
man (2.r.) (859 kg), Kateřina Pytlo-
vá (796 kg), Klára Nová (730 kg).

Tímto děkujeme všem dětem, ro-
dičům a široké veřejnosti za podpo-
ru a pomoc. Neházejte tedy starý pa-
pír do kontejnerů, ale přinášejte ho, 
prosím, do budovy ZŠ! Děkujeme.

Během letních prázdnin budou 
aktualizovány internetové stránky 
naší organizace www.zsamsdese-
nice.info, kde najdete informace 
o vzdělávání žáků, mimoškolních 
aktivitách školy a fotografie z mno-
ha akcí. –ys–

Počátkem června byla slavnost-
ní vernisáží v Kötztingu zahájena 
společná německočeská výstava vý-
tvarníků Anny Halasové z Dešenic, 
Miroslava Švehly z Nýrska a Hanne 
Witlatschil a Hildegard Lemberger 
z německého Lamu.

Úspěšně se tak rozvíjí přeshra-
niční spolupráce, která bude mít 
téměř desetileté kořeny. Ty byly za-
počaty na začátku devadesátých let 
v Hospůdce Zemanka. Právě tady 
vznikl první nápad pořádat společ-
né výstavy. Zanedlouho se zrodila 
tradice, která se úspěšně rozvíjí.

V brzké době se budou výtvarníci 
prezentovat na Hamerských slav-
nostech ve dnech 14.–22. července 
a následovat bude Pouťové setkání 
městysů Dešenice – Lam ve dnech 
27.–29. července. Od 2. července 

probíhá zajímavá výstava Anny Ha-
lasové a Hildegard Lemberger (D) 
ve výstavních prostorách ČRo v Plz-
ni. Pouťovým setkáním městysů si 
připomenou Dešenice znovuuděle-
ní titulu městys. Zároveň bude po-
depsána dohoda o spolupráci mezi 
oběma městysy. –rj–

Ztratil váš pes známku?

Za sportem a kulturou…
13.–15. července Hamerské

slavnosti – Hamry
21. července 3. ročník Memoriálu

J. Staňka v malé kopané – Milence
27.–29. července Pouťové setkání

městysů Dešenice – Lam
21. července Hasičský letní bál

Žíznětice
8. září pouť v Milencích
25. srpna Datelov – slavnosti 


