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Slovo starosty …
Čas se nepodařilo 

nikdy zastavit. Ten jedi-
ný spravedlivě ukrajuje 
každému bez rozdílu 
jestli jsme tací, nebo 
onací. Do roku 2008 
jsme snad všichni vstou-
pili s nějakými předsevze-
tími. Ať už jsou velká, nebo 
malá, přejme si, aby byla splně-
na. Vždyť i malá, tajná přání mohou 
přinést velké změny. Ne jinak je 
tomu i u nás v Dešenicích a okolí. 
Aniž bych chtěl já zvýrazňovat svá 
přání, přeji především Vám, spo-
luobčanům, aby ten letošní rok byl 
lepší, abychom se opět sblížili a re-
alizovali společně ty záměry, které 

mají přinést potřebné 
změny v našem životě. 
K tomu nepotřebujeme 
nic jiného, než trochu 
štěstí a také zdraví. To 
přeji i Vám všem, proto-
že dobré zdraví je základ-

ním předpokladem sou-
sedského soužití. Čeká nás 

řada podstatných změn, čeká nás 
řada významných akcí, společen-
ských a kulturních setkání a k tomu 
potřebujeme jen trochu optimismu, 
úsměvu a elánu. Pokusme se v tom-
to duchu společně k oněm plánům 
přistoupit. Budou se nám lépe pře-
konávat těžkosti, bude se nám lépe 
žít. JAN REJFEK

Z 18. na 19. ledna tomu bude • 
přesně jeden rok, co se nad naší 
zemí i Dešenickem přehnál orkán 
Kyrril. Způsobil škody za více než 
pět miliónů korun.

Částečnou úpravou i změnami • 
prošel úřad městyse. Z chodby byl 
odklizen nevábný archiv. Místo 
něho jsou zde umístěny informační 
tabule pro občany.

Byla opravena střecha kostela v Dě-• 
polticích a také vstup do této památ-
ky. Oprava stála 17 893 Kč. Hradili ji 
bývalí rodáci z vlastních zdrojů.

Do mateřské školky chodí 26 dětí. • 
Šest jich v letošním roce končí a za-
čnou navštěvovat základní školu.

Uklizen byl také hřbitov v Deše-• 
nicích. V letošním roce se předpo-
kládá s větším zásahem při ošetření 
dřevin. Dojde k dalším dílčím úpra-
vám i zkrášlení prostor.

Dvakrát se v minulém roce utkali • 
boxeři I. ligy v Dešenicích. Vždy je 
zahajoval místní nadějný sportovec 
Václav Pytel (VAVA). 9. února se 
uskuteční další klání.

SDH v Divišovicích má zájem • 
o rekonstrukci své zbrojnice. Ná-
klady na opravu by ale byly vysoké. 
Zastupitelstvo bude o záměru jed-

nat s místními hasiči na veřejném 
zasedání v lednu.

Základní školu navštěvuje 19 dětí. • 
Čtyři chodí do 1. třídy, šest do 2., tři 
do 3., jeden do 4. a pět do 5. třídy

Sdružení místních samospráv ČR, • 
kam se přihlásily i Dešenice, bude 
mít ustavující jednání koncem led-
na 2008. Hlásí se k němu přes 750 
obcí a měst z celé ČR.

21. ledna se uskuteční schůzka spo-• 
jená s besedou poslance ing. K. Šidla 
s občany Dešenic. Schůzka proběh-
ne v KD Dešenice od 19.00 hod.

V polovině prosince bylo na in-• 
ternetových stránkách evidováno 
4 603 výzev, z nichž 501 bylo aktu-
álních. Pracovníci úřadu musí pro-
studovat množství podkladů před 
podáním žádostí o dotaci.

Městys Dešenice vstoupil do roku • 
2008 s 690 obyvateli, z toho je více 
než 100 v důchodovém věku. Eko-
nomicky činných je přibližně 350.

15. prosince se v Mostě uskutečnil • 
„Vánoční turnaj v kickboxu“. Václav 
Pytel byl omylem zařazen do junior-
ské kategorie (16–19 let) přestože 
je mu pouhých 14 let. VAVA všech-
na utkání vyhrál na body 3:0 a dove-
zl zlatý pohár.

Městys bude žádat 
o další dotace

V těchto dnech se připravuje žádost pro II. etapu odkanalizování. Podle 
předběžných ujednání bude stát necelých 21 milionů korun s tím, že 85 % 
celkových nákladů pokryjí dotace. Zbytek si městys musí uhradit sám. 
V rámci druhé etapy dojde k rekonstrukci vodovodu nákladem přibližně 10 
milionů korun. 90 % nákladů by mělo být uhrazeno z dotace. Napojová-
ním domácností na hlavní řad začnou občané platit i stočné. Dle vyjádření 
starosty města Nýrska Ing. Rubáše nebude Nýrsko chtít na Dešenicích vy-
dělávat. Cena by se měla pohybovat přibližně ve výši asi 16,50–17,00 Kč. 
Věřme, že tomu tak skutečně bude. O další dotace bude městys žádat v sou-
vislosti s rekonstrukcí veřejného rozhlasu a také na uhrazení územního 
plánu. Budeme se snažit sehnat peníze na výstavbu víceúčelového hřiště 
a také na opravu místního koupaliště. –jv–

Mozaika zajímavostí 
ze života městyse…

Rozpočet byl schválen
Hlavním bodem programu jednání zastupitelů 29. listopadu bylo schvá-

lení rozpočtu pro tento rok, výhledu do roku 2010 a rozpočtových změn 
v roce minulém. Po debatě byl nakonec rozpočet deseti hlasy schválen (dva 
se zdrželi), kdy příjmy činí 20,316 milionu korun a výdaje 22,385 milionu. 
Deficit ve výši 2,068 milionu bude hrazen z přebytku  minulých let. 11 hla-
sy byl podpořen návrh na možnost podání žádosti o dotaci na II. etapu od-
kanalizování a rekonstrukci hlavního řadu vodovodu. Dodejme, že II. eta-
pa bude stát přibližně 20,5 milionu korun a oprava vodovodu 10 milionu 
korun. Devíti hlasy byl schválen rozpočtový výhled (tři se zdrželi) a 12 hla-
sy rozpočtové změny za rok 2007. Celá řada akcí nebyla ale vyčíslena a tu-
díž se na ně v rozpočtu nepamatovalo. Například oprava některých mostů 
v Dešenicích a okolí, kostela v Dešenicích a podobně. Zastupitelé se napří-
klad vůbec nevyjádřili, zda by měl jít městys do možného úvěru. Já osobně 
se domnívám, že v případě potřeby a nutnosti ano. –jr–

Dešenice budou mít vlastní publikaci
Rada Městyse Dešenice rozhodla na posledním prosincovém zasedá-

ní, že učiní vše proto, aby v příštím roce byla vydána o městysu publikace. 
Loni si městys připomněl 735 let od svého vzniku. Bohužel se nepodaři-
lo při této příležitosti získat finanční prostředky na připomenutí si této 
významné události. V současnosti je situace jiná. Městys doufá, že by se 
část peněz dala sehnat. Ty by byly využity při zpracování vlastní publikace. 
Úřad městyse v této souvislosti vyzývá občany k zapůjčení dobových foto-
grafií, článků, informací a dalších materiálů, které by při zpracování mohly 
být využity. Zároveň přivítá každý námět, návrh i nápad, který by obsah 
publikace obohatil a zpestřil. –tk–



Naši jubilanté…

BLAHOPŘEJEME!!!

Z jednání rad a zastupitelstev…

leden
Bedřiška Kotalová 70
Zdeňka Urbanová 72
Karel Rába 70
Věra Jandovská 71
Hermína Cihlářová 75
František Šteiner 60
Růžena Černá 84
Emilie Pangerlová 79

únor
Marie Hrachová 80
Květoslava Bartůňková 65
Jiří Oliberius 65
Marie Němcová 78
Aloisie Soušková 88
František Lenc 60
Marie Šlehoferová 75
František Paško 65
Danuše Mrosková 55
Valentina Marešová 83
František Ryšavý 70

březen
Miroslav Jílek 50
Františka Krýslová 88
Blažena Neumayerová 86

Zastupitelstvo Městyse Dešenice • 
na svém posledním jednání dne 29. 
listopadu schválilo poplatek za svoz 
komunálního odpadu ve výši 450 
korun pro rok 2008. Oproti loňské-
mu roku se cena nezvyšuje.

Cena vodného se zvýšila jen • 
o 0,37 Kč z 15,33 na 15,70 koruny. 
Úprava ceny byla nutná z důvodů 
inflace a zvýšení DPH z 5 na 9 %. 
V rámci ČR dochází ale ke zvýšení 
v průměru o 5–10 %.

Novelizovaná vyhláška č. 1 o re-• 
gulaci pohybu psů nabyla účinnosti 
dnem 1. ledna 2008. Upravuje mimo 
jiné i místa, kde se může pes pohy-
bovat na volno. Naopak na vodítku 
a s náhubkem musí být pes veden 
například v prostorách koupaliště.

Přivedení elektrické energie na • 
hřbitov nebude realizované. Vysoké 
náklady přiměly radu k rozhodnutí, 
že bude zakoupena elektrocentrála, 
kterou si občané budou moci v pří-
padě potřeby zapůjčit.

Rozpočet pro rok 2008 počítá s de-• 
ficitem ve výši 2 068 500 korun s tím, 
že bude uhrazen z přebytku hospo-
daření minulých let. Pokud bude 
platit rozhodnutí vlády a parlamen-
tu ČR, Dešenice by měly dostávat 
v rámci rozpočtového určení daní 
navíc o 1,502 miliónu korun navíc.

V rámci rozpočtu se počítalo se • 
sportovními oddíly kopané. SK 

NORTONs obdrží příspěvek ve 
výši 32 000 a TJ START 60 000 ko-
run. Pro individuální sporty bylo 
vyčleněno 20 000 Kč a o přidělení 
příspěvku rozhodne rada.

50 000 korun je vyčleněno na • 
opravu hřbitovní zdi v Děpolticích. 
Příspěvky dostanou i SDH ve všech 
částech městyse. Jedinou výjimku 
tvoří Divišovice. Zastupitelé roz-
hodli přizvat hasiče k lednovému 
jednání.

Rada projednala a schválila navr-• 
žený text do kroniky městyse předlo-
žený Evou Kratochvílovou. Konsta-
tovala, že návrh byl zpracován velmi 
odpovědně a nemá k němu výhrad.

S Krakonošem u počítače je název • 
nového projektu, který zajistí pro-

školení zájemců
v oblastech, o které mají zájem. • 

Nejvíce přihlášených je do počítačo-
vého kurzu pro začátečníky a jazy-
kového kurzu.

Městys připravuje podklady s upo-• 
zorňujícím dopisem na odstranění 
autovraků. Tato upozornění budou 
majitelům vozidel doručena do po-
loviny ledna 2008.

31. ledna 2008 se uskuteční prv-• 
ní veřejné jednání zastupitelstva 
městyse. Proběhne v Dešenicích od 
18.00 hod.

Rada rozhodla o zhotovení pub-• 
likace o Městysu Dešenice. Publi-
kace vyjde nákladem 1 000 ks s tím, 
že její cena by neměla přesáhnout 
70 korun za kus. –úmd–

10. ledna byla zahájena jedna • 
z největších investičních akcí po 
roce 1989, kterou je odkanalizování 
obcí Dešenice, Milence, Hamry, Ze-
lená Lhota, Stará Lhota na čističku 
odpadních vod (ČOV) v Nýrsku. 
Hodnota dílu 1. etapy je 25 milionů 
korun.

Z 18. na 19. ledna způsobil orkán • 
Kyrill škody na majetku v dešenic-
kých obcích za více než 5 milionů 
korun, v obecních lesích zůstalo le-
žet 12 500 m³ dřeva.

Vyšlo první číslo Dešenického • 
zpravodaje.

Zastupitelstvo Městyse Dešenice • 
schválilo zpracování územního plá-
nu. Jedná se o důležitý dokument 
nejen k dalšímu rozvoji městyse, 
jeho plánování, ale i  čerpání dotací.

V březnu byla osazena dvě nová • 
turistická odpočívadla v Městišti 
a v Datelově.

Fotbalisté TJ Start Dešenice po-• 
mohli s demolicí staré stáje a kůlny 
u pohostinství v Dešenicích. Uvol-
nilo se tak prostranství k ustavení 
nádob na tříděný odpad.

Městys obdržel první dotaci na • 
opravu hradby tvrze ve výši 200 ti-
síc korun.

Městys Dešenice se stal členem • 
Svazu měst a obcí ČR.

5. dubna byl schválen zastupitel-• 
stvem návrh zadání Územního plá-
nu Městyse Dešenice v ceně téměř 
600 tisíc korun.

Městys Dešenice se začal napo-• 
jovat na bezdrátový internet – fa 
Airweb.

V dubnu byly zprovozněny interne-• 
tové stránky Dešenic, najdete je pod 
www.sumavanet.cz/umdesenice

V kulturním domě Dešenice se ko-• 

nala oslava svátku žen. Maminkám 
přišly popřát děti s kulturním pás-
mem, které nacvičily s učitelkami 
v mateřské a základní škole. Součás-
tí oslav byla také módní přehlídka.

Začaly opravy zdi tvrze v Dešeni-• 
cích a střechy bývalé fary v Děpol-
ticích.

Vzniká Klub žen (Babinec) – Spo-• 
lek pro radost.

Ochotnický spolek Dešenice v re-• 
žii Jany Šafaříkové uvedl divadelní 
hru podle knihy Jaroslava Foglara: 
Rychlé šípy aneb Kam se poděli 
gentlemani.

Úřad Městyse Dešenice a vede-• 
ní školy ve spolupráci s MS Diana 
a SDH Dešenice upořádaly oslavy 
Mezinárodního dne dětí.

Konal se letní Country ples v Žíz-• 
něticích pod vedením místních ha-
sičů.

V Milencích se uskutečnil 4. ročník • 
Memoriálu J. Staňka v malé kopané 
za účasti 20 fotbalových mužstev.

Proběhl další ročník zkoušek ma-• 
lých plemen psů o pohár starosty 
městyse Dešenice, který uspořáda-
lo Myslivecké sdružení Diana.

Konala se Dešenická pouť • 
a 1. Pouťové setkání městysů Deše-
nice–Lam. Při této příležitosti byla 
podepsána Smlouva o přeshraniční 
vzájemné spolupráci Dešenice–
Lam. Kromě hostů, starosty němec-
kého Lamu Klause Bergbauera, při-
jel i poslanec parlamentu Ing. Karel 
Šidlo. Pouťové oslavy provázela vý-
stava českých i německých umělců, 
koncert duchovní hudby v kostele 
Sv. Mikuláše v Dešenicích, pouťová 
zábava, pouťová diskotéka, kon-
certní vystoupení kapely Štěpánka, 
turnaj v kopané, soutěž hasičů, vý-

stava loveckých trofejí a fotografií, 
ukázka tvorby řemeslných prací 
a ukázka práce Kovářství Karla Ja-
kuše z Pocinovic, motorových čtyř-
kolek a ochutnávka vín.

Vzniklo nové dětské hřiště v pro-• 
storách koupaliště – základ budoucí 
oddychové zóny: houpačky, prolé-
začky, lavičky, pískoviště, tabule na 
kreslení, altán.

Byla dokončena oprava zdi Deše-• 
nické tvrze.

Za účasti téměř 80 lidí se konalo • 
setkání německých rodáků v Deše-
nicích.

Úplná uzavírka silnice č. II/190 • 
na milenecké křižovatce. Budovala 
se zde kanalizace, uzavírka trvala 
od 26. 10. do 1. 11. 2007.

Dešenice získaly 6. místo v soutěži • 
„My už třídit umíme!“

Utkání první ligy boxu mužů • 
v kulturním domě. Zápasili spolu 
sportovci z BC Plzeň a Dešenice 
proti BC Brno.

Po 15 letech odmlky se sešel sta-• 
rosta Městyse Dešenice s důchodci.

Spolek pro radost pomohl uspo-• 
řádat Módní přehlídku Aleny Vo-
broučkové – Sekáč.

Proběhla autogramiáda knihy Šla-• 
pací ponorka (Spolek pro radost). 
Pozvání přijali autor a známý roz-
hlasový publicista Vladimír Berná-
šek a vedoucí publicistiky Českého 
rozhlasu Plzeň Květa Bodollová.

V KD Dešenice se dne 6. prosince • 
konala Mikulášská nadílka.

Konaly se zápasy první ligy v boxu • 
mužů v KD Dešenice mezi BC Plzeň 
s Dešenicemi proti BC Mostu s Dě-
čínem.

15. 12. Vystoupení dětí v kostele sv. • 
Mikuláše v Dešenicích. –ek–

Stalo se v roce 2007…

Babinec 
se  č in í

Klub žen – „Babinec“ – plánuje 
i pro tento rok řadu zajímavých akcí 
jak v rámci vlastní činnosti, tak pro 
spoluobčany. Loňské akce – přede-
vším módní přehlídka v listopadu 

– pobavily a potěšily i ty, co je připra-
vily. Klub děkuje touto cestou všem, 
kteří tyto akce podpořili.

Zároveň upozorňuje, že se v le-
tošním roce bude scházet pravidel-
ně každé druhé úterý s tím, že prv-
ní schůzka je 8. ledna od 18 hodin. 
Zájemkyně si s sebou mají přinést 
nůžky, lepidlo na papír, igelit jako 
podložku (vše pro výrobu dárko-
vých tašek). Papír bude k dispozici, 
ozdoby až při dalším setkání. –ah–



Zveme vás na 
společenské akce…

5. ledna, 1830 hod.
výroční jednání SDH Milence – 
Restaurace Milence

8. ledna, 1800 hod.
schůzka Klubu žen – KD Dešenice

12. ledna
výroční jednání SDH Děpoltice – 
Restaurace Děpoltice

18. ledna
ples mysliveckého sdružení Diana 

– KD Dešenice

22. ledna, 1800 hod.
schůzka Klubu žen – KD Dešenice

5. února, 1800 hod.
schůzka Klubu žen – KD Dešenice

9. února, 1400 hod.
1. liga BOX – KD Dešenice

9. února, 2000 hod.
skupina KEČUP – KD Dešenice

16. února
Ples SDH Dešenice – KD Dešenice

19. února, 1800 hod.
schůzka Klubu žen – KD Dešenice

23. února, 1400 hod.
Dětský bál – KD Dešenice

1. března
Masopustní průvod a zábava – KD 
Dešenice

4. března, 1800 hod.
schůzka Klubu žen – KD Dešenice

8. března, 1400 hod.
Oslava svátku žen – KD Dešenice

Na všechny akce 
a schůzky vás srdečně 

zvou organizátoři 
společenských akcí!

V Dešenicích se dvakrát boxovalo

Vyprávění ze života je mnohdy kořením každé zábavy. Bylo tomu tak i v případě besedy Vladimíra Bernáška 
a Květy Bodollové z Českého rozlasu Plzeň. Jediným puntíkem byl snad nedostatek knížek při autogramiádě, kdy 
nakladatel nedovezl dostatek výtisků. Minimálně deset zájemců bylo uspokojeno dodatečně.

Klub žen, který tuto besedu uspořádal, upozorňuje, že i v letošním roce plánuje celou řadu zajímavých akcí. Na 
druhé straně přivítá každý dobrý námět pro zpestření činnosti. –ha–

Odkanalizování bude pokračovat
Více než 60 % prací mají za sebou LS, s. r. o., zhotovitel odkanalizování 

Dešenice – Milence na ČOV v Nýrsku. Zbytek bude dokončen v letošním 
roce. Zatím bylo za rok 2006 proinvestováno 2 433 169,50 korun v loň-
ském roce 13 697 066,50 korun a firmě INGEM, která zajišťuje stavební 
dozor, bylo vyplaceno 220 150 korun. II. etapa odkanalizování, která se 
dotkne každého z nás bude započata 1. prosince 2008.

LS, s. r. o., ještě před koncem minulého roku upravily některé části ko-
munikací, čímž se podstatně zlepšila sjízdnost silnic. Pomohly také při od-
vozu sutě a některého dalšího materiálu, který nevábně u mnohých domů 
působil. Věřme jen, že dobrá spolupráce mezi městysem a zhotovitelskou 
firmou bude pokračovat. –js–

Beseda s rozhlasáky

V listopadu a počátkem prosin-
ce minulého roku si dali prvoligový 
boxeři dostaveníčko v Dešenicích. 
V prvním utkání díky rozhodčím 
prohrál BC Plzeň s BC Brno 6:8. 
Příjemným zpestřením byla předzá-
pasy. V úvodním duelu do 57 kg si 
poradil domácí borec Václav Pytel 
s Jiřím Haasem. Dokázal tak, že je 
talent nejen v kickboxu ale i v kla-
sickém boxu. Druhý duel byl ukáz-
kou těch nejmladších adeptů tohoto 
sportu. Předvedli se v remízovém 
utkání teprve dva osmiletí plzenští 
boxeři.

Druhé prosincové utkání bylo 
hezkou podívanou pro diváky. Bo-
xeři Plzně a Dešenic převálcovali 
Most 14:2. V tomto utkání se před-
vedl ve váze do 69 kg Rostislav 
Hejduk z Dešenic. Proti o dvě hlavy 
vyššímu soupeři neměl téměř šanci 
a prohrál na body. „Přesto díky lep-
šímu skóre jsme se z pátého místa 
vyhoupli na třetí příčku za vedoucí 
Ostravu a Brno,“ prohlásil trenér 
Luboš Stach. Plzenští boxeři jsou 
před týmy Liberce, Ústí n. Labem, 
Prahou a Mostem.

VÁCLAV PYTEL st.
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Proč o nás nepíší?

Rozloučení s rokem 2007 v ZŠ a MŠ Dešenice

Je již tradicí, že závěrem kalen-
dářního roku děti z MŠ i ZŠ zúročují 
svou píli v kulturně–výchovné práci 
a činnostech v zájmových útvarech 
veřejnými akcemi.

Vánoční koncert žáků ZŠ probě-
hl letos v sobotu 15. 12. 2007 a měl 
veliký ohlas. Příští rok pro vás opět 
chystáme další, již 7. koncert v „no-
vém kabátě“. Ve čtvrtek 20. 12. 2007 

byl na naší škole Den otevřených 
dveří. Celý den byl ve znamení 
příjemné, zábavné a přátelské at-
mosféry. Myslím, že všichni rodiče, 
babičky, žáci i učitelky si tento den 
velice užili a společně jsme dokázali 
vytvořit předvánoční, téměř domá-
cí pohodu. Přišly se na nás podívat 
také děti z MŠ se svými učitelkami. 
Tento den byl zakončen vánoční be-

sídkou dětí v MŠ. Mrzí mne jen, že 
se do školy nepřišel podívat třeba 
i někdo z rodičů budoucích prvňáč-
ků, nebo i těch, kteří o výuce a kvali-
tách naší školy pochybují.

Za všechny zaměstnance a děti 
ZŠ a MŠ Dešenice vám přejeme 
hodně zdraví, pohody a pracovních 
i osobních úspěchů v novém roce 
2008. Mgr. SUCHANOVÁ

Z obecní kroniky II.
Pokračujeme ve výběru zajímavostí z kroniky obecního tajemníka Josefa • 

Mundla. Tentokrát začneme rokem 1907.
Spořitelní tec. spolek pro Dešenice a okolí objednal můstkovou váhu na • 

návsi. Tato váha stála 1 180 K 25 hal.
Za rok 1908 bylo v obecním lese vytěženo dřevo v ceně 16 K za metr • 

(krychlový).
Místo hrobníka bylo předáno 11. 7. 1908 panu Johannu Zizlerovi. Týž • 

obdržel za zřízení hrobu pro předškolní dítě 4 K, pro školní děti a dospělé 
8 K.

Na obecním zasedání 23. 12. 1908 byl obecním policajtem ustanoven • 
p. Josef Weiss s měsíčním platem 30 K.

Podle závěti Georga Muckenschabla, který v Dešenicích zesnul 16. října • 
1909, bylo na obecní chudé odkázáno 1 000 K, ze kterých byla každoročně 
vyplácena potřebným chudým podpora.

V srpnu 1910 byla zřízena obecní kancelář v domě čp. 103.• 
Spolek dobrovolných hasičů zakoupil parní stříkačku za 4 600 K. Její po-• 

svěcení se konalo 2. 7. 1911.
15. března 1912 byla pořízena parní mlátička, která byla zakoupena od fy • 

Lang Regensburg, pobočka Nýrsko, za 10 000 K a je dobře uložena.
25. srpna 1912 byla sloužena první mše na novém hřbitově v kapli sv. • 

Anny p. vikářem Johannem Nozickou. Anton a Marie Mundlovi z čp. 103 
věnovali do kaple obětní stůl, kalich, mešní roucho a oltářní zvonky.

Se stavbou zastávky vlaku se začalo 11. 8. 1913, otevření osobní zastávky • 
a vyložení prvního vagónu poprvé 2. 7. 1914.

20. 6. 1914 byl uveden do provozu vodovod, jehož stavba stála 36 820 K. • 
Roční vodní nájem: obytný dům – 5 K, jinak za osobu a rok 1 K, za zvíře 
a rok – 2 K, škola pro 280 dětí – 80 K. Dále pak řemeslníci z přímé daně 

– 6 %, obchodníci – 8 % a pivovar 10 %. –ek–

17. listopadu minulého roku se po mnoha letech opět setkali občané dů-
chodového věku Městyse Dešenice na základě pozvání starosty. Z úvodního 
slova se dozvěděli o mnohých změnách které proběhly, nebo proběhnou. Na 
názorných tabulích se mohli občané přesvědčit, že se podařilo zorganizo-
vat celou řadu zajímavých a prospěšných akcí. Ty bude městys organizovat 
i v tomto roce. Potěšilo i malé pohoštění. Kronikářka E. Kratochvílová dala 
nahlédnout do historie a minulosti. LS, s. r. o., se postaraly o svoz občanů. 
A že bylo setkání s dříve narozenými občany opravdu prospěšné svědčí to, že 
řada z nich přišla s dalšími nápady, náměty a připomínkami, co dělat, co 
zlepšovat. Rozveselila i hudba pana Jandovského. Dodejme, že za rok se toto 
setkání bude opakovat. –ek–

Regionální Klatovský deník pra-
videlně informuje čtenáře o tom, 
že v rámci Deníků Bohemia patří 
k nejčtenějším v ČR.

Nechci polemizovat o pravdivos-
ti tohoto tvrzení. Jistě ale vím, že by 
deník byl čtenější, kdyby pravidelně 
a rovnoměrně informoval o dění 
z obcí celého regionu, tedy i Deše-
nicka. Opak je bohužel pravdou. 
Redakce o informace zájem nemá. 
V nedávné době jsem ji poskytl tři 
krátké články. Jeden z nich byl hru-
bě překroucen a navíc z náměstky-
ně ministra životního prostředí Rut 
Bízkové udělala redaktorka minis-
tra. To celé bylo podtrženo tím, že 
jsem tuto informaci poskytl já. Po-
žádal jsem o opravu článku a krát-
kou omluvu. Nestalo se. Povýše-
necké jednání, arogance, neochota 
a hlavně neschopnost redakce a je-
jího vedoucího redaktora napravit 
tento problém vedla k tomu, že Kla-
tovský deník píše jen o tom, o čem 
chce. Lidé ho nezajímají. Redakci 
nezajímají, že i na hranici CHKOŠ 
je městys, který uskutečnil řadu 
zajímavých akcí pro lidi a o kte-
rých bylo možné předem, nebo po 
uskutečnění informovat. Namísto 
omluvy se Dešenice ocitly v izolaci, 
kterou si jistě nezasluhují.

Rozhodl jsem se proto o celé situ-
aci informovat vedení v Praze a ob-
čanům, kteří se mě ptají na názor 
sděluji zcela jednoznačně, „deník 
odhlaste a za skoro stejné peníze si 
objednejte noviny jiné. I když se 

o sobě nedočtete, serioznějších in-
formací získáte zcela jistě podstatně 
více.“ JAN REJFEK


