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máme téměř za sebou první měsíc
nového „dvojkového“ roku a s ním
i první číslo Zpravodaje. Pro Dešenice,
jak jsme již mnohokrát předeslali, je
tento rok významný coby rok jubilejní,
neboť uplyne plných 750 let, kdy byly
Dešenice a jejich první známý obyvatel
Rudiger poprvé písemně zmíněny. Přejme si tedy, aby se mohly všechny
plánované akce uskutečnit bez omezení a byl to pro nás rok plný milých setkávání. Tradičně byl nový rok zahájen
nohejbalovým turnajem u požární nádrže. Plesy se letošní sezónu ještě vinou pandemických opatření konat
nemohou, ale dešeničtí hasiči připravují venkovní masopustní veselí,
při němž se snad za pár týdnů potkáme
a třeba dojde i na tanec. I v letošním
roce počítáme s investicemi. Podali
jsme žádost o dotaci na zasíťování parcel pro nové rodinné domy, na opravu
požární nádrže a aktuálně připravujeme žádost na vybudování WC na oddychové zóně v Dešenicích.
Děkuji všem přispěvatelům tohoto čísla a přeji vám příjemné čtení
Lenka Sýkorová
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Aktuality z úřadu
Cena vodného a stočného
je pro letošní rok schválena ve výši
28,70 Kč/m³ tj. 31,57 Kč/m³ vč. DPH za
vodné a 49 Kč/m³ tj. 54,90 Kč/m³ za
stočné

Místní poplatky
jsou splatné podle platných obecně závazných vyhlášek do 30. dubna. Upozornění prostřednictvím složenek nebude v letošním roce rozesíláno. Základní
sazba místního poplatku za odpad činí
800 Kč, ve vyhlášce jsou stanoveny
úlevy. Poplatek za psa činí 150 Kč jako
v předchozích letech.

Svoz popelnic
Od 1. února bude termín svozu popelnic
namísto v liché pondělí v liché úterý.
Popelnice budou takto svezeny poprvé
1. února. Pytlový svoz tříděného odpadu
bude probíhat rovněž v úterý.

Stolní kalendáře
na rok 2022 pro domácnosti, které si jej
dosud nevyzvedly, jsou k dispozici
v kanceláři úřadu městyse.

Rozpočet na rok 2022
Zastupitelstvo na svém řádném jednání
dne 15. 12. 2021 schválilo návrh rozpočtu na
rok 2022 v podobě, kterou připravil finanční výbor.
Schválený rozpočet na rok 2022 počítá
s příjmy ve výši 22.968.625 Kč a výdaji ve
výši 21.048.825 Kč. Plánovaný přebytek rozpočtu 1.919.800 Kč bude využit na splátky
úvěrů z předchozích let, které budou v roce
2022 ve výši 1.190.700 Kč.
V rozpočtu se počítá s investicemi na: výstavbu WC v oddychové zóně Dešenice
(580 tis. Kč, s možností 80 % pokrýt dotací), opravy lesních cest (500 tis. Kč), instalaci věžních hodin (265 tis. Kč), výměnu
plyn. kotlů v ZŠ (250 tis. Kč), projektovou
dokumentaci na řešení návsi (242 tis. Kč).

V roce 2022 by měly také začít práce na zasíťování nových parcel v Dešenicích. Náklady na tuto akci zatím nejsou ve schváleném rozpočtu, po aktualizaci nákladů
bude řešeno rozpočtovou změnou. Financování bude zajištěno z přebytků hospodaření minulých let a z příjmů z prodaných
parcel. Zažádáno je rovněž o dotaci na
opravu požární nádrže v Dešenicích, kde je
možnost získání 70 % dotace.
Na účtech má městys k 31. 12. 2021 částku
19 808 424 Kč.
Stav úvěrů k 31. 12 .2021 je ve výši 6 448 295 Kč.
-Ing. David Kratejl,
předseda finančního výboru-

Odpadové hospodářství v roce 2021
V loňském roce bylo svezeno z území městyse celkem 257,25 tun odpadu, přičemž
v tomto čísle není zahrnut textilní odpad
(data nám ještě svozová firma neposkytla)
a biologicky rozložitelný komunální odpad
(BRKO). Z výše uvedených tun odpadu představoval zbytkový komunální odpad ZKO (tj.
obsah popelnic a objemný odpad z jarního
svozu) celkem 183,75 t, což představuje
71,5 %. Vytříděno bylo celkem 18,43 t plastů,
15,42 t papíru, 12 t skla, 25 t kovů (včetně
dvou svozů, které prováděly SDH Dešenice
a SDH Milence), 2,6 tun představoval odpad
nebezpečný a celkem 73 kg jedlých olejů.
V porovnání s předloňským rokem (rovněž

bez BRKO) se jedná o podobná čísla. V roce
2020 celkem 200,1 tun odpadů (není zahrnut sběr kovů), ZKO 148,65 tun, plasty
16,19 t, papír 17,66 t, sklo 11,68 t, nebezpečný odpad 6,56 t.
Náklady pro obec na svoz odpadů představovaly v roce 2021 923 218 Kč, a to včetně
svozů a likvidace nebezpečného a objemného odpadu. Na místním poplatku bylo vybráno 477 459 Kč, z tzv. podnikatelských popelnic byl příjem 32 010 Kč a od autorizované
obalové společnosti (EKOKOM) získala obec
za vytříděný odpad zpět 171 567 Kč..
-úm-

Z činnosti rady a zastupitelstva
ství Dešenice, dar pro babybox v Klatovech ve
výši 5000 Kč, přidělení uvolněného bytu v čp.
22 v Dešenicích dle pořadníku a připravila
program prosincového jednání zastupitelstva.

Rada městyse se v uplynulém období sešla
celkem pětkrát. Mj. rada schválila navýšení
plateb za pronájem prostor v KD Dešenice
a Milence od 1. ledna 2022. Dále rada schválila

složení inventarizačních komisí, provedla
kontrolu placení nájemného v obecních bytech a za nebytové prostory.
Rada schválila nákup nábytku do pohostin-

Na prosincovém jednání zastupitelstva
byl schválen Plán společných zařízení
komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dešenice, rozpočet na rok 2022, rozpočtový
výhled na léta 2022 – 2024 a cena vodného
a stočného na rok 2022. Byl projednán
prodej pozemků v k. ú. Žiznětice a Dešenice. Zastupitelstvo rovněž schválilo podání
žádosti v dotačním programu ministerstva
pro místní rozvoj Podpora bydlení 2022 –
Podprogram technická infrastruktura na
zasíťování stavebních pozemků v k. ú. Dešenice. Schválena byla také cena za odvoz
a likvidaci odpadů na základě smlouvy
(tzv. podnikatelská popelnice) ve výši 1300
Kč/nádoba/rok bez DPH.
-Lenka Sýkorová-
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Deset studentů U3V KS Dešenice promovalo v náhradním termínu

V závěru října 2021 převzalo deset úspěšných
mestr úspěšně ukončilo 1253 studentů,
studentů Univerzity třetího věku Konzul- a zimní semestr 903 studentů ve 187 středistačního střediska Dešenice „Osvědčení o ab- cích po celé České republice. KS Dešenice
solutoriu“, které bylo uděleno Českou země- bylo mezi nimi. Následně děkan Ing. M. Pedělskou univerzitou a její Provozně eko- likán prohlásil promoční akt za zahájený.
nomickou fakultou. Stalo se tak v náhradním A co předcházelo úspěšnému zakončení stutermínu, když samotný promoční akt ne- dia? Studenti museli zvládnout témata
mohl být kvůli pandemii uskutečněn v Aule
v kurzech, organizovaných v letních
ČZU v Praze.
a zimních semestrech. Začali tématem „VčeNáhradním prostorem se proto stal salonek
lařský rok“, následovala témata „Cestování
Hotelu Zach, kde promoční akt proběhl for- – co jste možná nevěděli“, „Kouzelná geomou on-line. Absolventům byl promítnut zá- metrie“, „Genealogie – hledáme své
znam z auly ZČU. Po nástupu promočního ko- předky“, „Život s energií“ a na závěr téma
legia ČZU, představení jeho členů, státní „Hudební nástroje“. Po každém tématu muhymně a úvodním slovu děkana ČZU Ing. M. seli všichni samostatně zvládnout test o dePelikána, Ph.D. předala osvědčení v zastou- seti otázkách. Jeho úspěšné zvládnutí bylo
pení starostka městyse PhDr. Lenka Sýkorová.
podmínkou pro pokračování ve studiu. ZejV záznamu z auly bylo sděleno, že letní se- ména poslední dvě témata byla na studium

trochu složitější. To proto, že se přednášky
nemohly konat tradičním způsobem. Vše se
dělalo způsobem on-line, což bylo pro některé jedince složitější. Přesto to nevzdali.
Stejným způsobem musel být zvládnut závěrečný test o 24 otázkách.
Osvědčení postupně převzali Z. Baraňáková, M. Čermáková, A. Halasová,
J. Kratochvíl, J. Hladíková, M. Raišl,
Dr. J. Rejfek, I. Zahutová, M. Vlčková
a J. Vávrová. Dodejme, že všichni
jmenovaní pokračují dál ve studiu již čtvrtého běhu univerzity. Nezbývá, než popřát
hodně studijních úspěchů a také zajímavých poznání v nových tématech, která
si vybrali.
-Dr. Jan Rejfek, tutor KS Dešenice-

Výroční schůze SDH Milence

Valnou hromadu SDH Milence jsme uskutečnili v KD Milence 15. ledna 2022.
Za hojné účasti našich členů a hostů za

Městys Dešenice přišla starostka Lenka Sýkorová, za okrsek Standa Kindlman, další
hosté přijeli ze Zelené Lhoty a Žiznětic.
Během loňského roku byli naši členové
jako první sbor u likvidace zahoření komínu v rodinném domě v Milencích. Další
činnost probíhala formou údržby techniky a zařízení zbrojnice.
I přes nepříznivou covidovou situaci se
uskutečnilo několik akcí, které tradičně
organizujeme. Proběhly turnaje v pokeru,
úspěšná byla soutěž ve střelbě ze
vzduchovky, která je součástí oslav poutě

v Milencích. Také naše každoroční podzimní
putování po jižní Moravě se vydařilo.
Dobrá zpráva je také ta, že o činnost v našem sboru mají zájem mladí, a tak jsme
přijali k našim 29 členům další tři zájemce.
Těšíme se na to, že se situace s nákazou
covid 19 uklidní a my budeme letos při
okrskové soutěži v Milencích moci
oslavit 75. výročí založení našeho hasičského sboru.
-Petr Štembera, starosta SDH Milence-
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Nový rok je tu
Je to tak, ani jsme se nenadáli a nový rok vešel. Dovolte mi popřát
všem dětem i rodičům, prarodičům a všem čtenářům zpravodaje
hodně štěstí, zdraví a lásky v roce 2022.
Nový rok zaťukal na dveře a než vešel, zavzpomínali jsme ve školce na konec toho
minulého.
Nejenom Vánoce jsou svátkem, ale prosinec
je přes všechen shon spojen se zvláštní atmosférou, kterou osobně jindy v roce necítím.
Ve školce sice cvrkot neutichá, ale všichni
jsou minimálně v napětí, píší a malují obrázky do dopisů pro „Ježíška,“ těší se, kdy už ten
den nastane. Na nás dospělých je, abychom
je naučili, že vánoční svátky nejsou jen
o „materiálnu“, ale hlavně o atmosféře,
společných chvílích a zážitcích.
Vlastně už celý prosinec se stává kouzelným. Z počátku měsíce se s dětmi těšíme
na návštěvu Mikuláše, anděla i čerta. Sami
si možná vybavíte vlastní, různé pocity, které se s touto každoroční návštěvou pojí.
Někdy rodiče čerty děti straší, protože je
také někdo strašíval, ale vnímám, že jich je
stále méně. Každopádně učit děti umění reflektovat vlastní chování je v pořádku. Vž-

Vánoční čas 2021
proběhl opět v omezeném režimu, takže
spousta akcí se nemohla uskutečnit.
Nicméně ve škole jsme se pečlivě připravovali, vyráběli jsme dárky, dekorace
a přáníčka. Ježíšek nám pod stromek přinesl zase mnoho her, sportovního náčiní
a stavebnic. Protože měl ale moc napilno,
ještě nám některé dárky donese v lednu,
budeme se těšit. Přání do nového roku 2022
– hlavně zdraví!
-such-

dyť v tomto věku pokládáme základy morálky pro další život.
Prosinec právem vyvolává vzpomínky na
končící rok a věřím, že různým způsobem
jsme zvyklí ho rekapitulovat všichni. Vzpomínáme na úspěchy, ale také nezdary, které
je potřeba vidět jako šanci udělat příště
danou věc jinak. A tak i my si s dětmi povídáme a učíme je jejich chování „zhodnotit“
říci, co se daří a co lze dělat lépe. A tak jsme
to dělali i před zmíněnou kouzelnou návštěvou. Tak trošku jsme filozofovali :-)
Nutno podotknout, že se strašením nesouhlasím, a tak ani ve školce není tahle trojice
démonizovaná. Naopak, snažíme se ji pro
děti připravit tak, aby na ni s úsměvem
vzpomínaly a vyprávěly, jak „to“ bylo prima.
I letos k nám zavítala krásná trojice pohádkových postav: sv. Mikuláš s kouzelnou knihou, rozzářený anděl a trochu zlobivý
a umouněný čert :-) Děti si chodily s Mikulášem popovídat a předvést, jakou básničku

nebo písničku umí, od anděla dostaly nadílku a čert jim ve školce poschovával brambory. Aby od nás M+A+Č neodcházeli
s prázdnou, děti pro ně namalovaly obrázky
a předvedly krátké pásmo z písniček
a říkanek. Jasně, v někom byla trošku menší
dušička, ale slzy tu rozhodně nebylo vidět,
jen zůstaly u někoho na krajíčku. Ale ta hrdost, že to zvládly a nadílka v náručí… to je
dvojnásobná odměna.
Věřím, že letošní rok nám konečně přinese více
jistoty, která je nejen pro děti velmi důležitá.
-Mgr. Renata Vlčková-

Nová pravidla stravování
V souvislosti se zdražováním cen energií a potravin se
s účinností od 01. 01. 2022 se zvyšují ceny obědů

strávník

dosavadní
cena oběda

navýšená
cena oběda

měsíční záloha

cizí, důchodci

65,- Kč

70,- Kč

1 400,- Kč

žáci ZŠ

25,- Kč

30,- Kč

600,- Kč

děti MŠ
bez odpolední
svačinky

30,- Kč

35,- Kč

700,- kč

děti MŠ
celodenní

38,- Kč

43,- Kč

860,- Kč

školkovné

200,- Kč

250,- Kč

250,- Kč

Číslo účtu pro zasílání záloh na stravování
(záloha = měsíc předem):

ZÁPIS

30015-824 146 379 / 0800
Variabilní symbol vám zůstává stejný

DO 1. ROČNÍKU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vyúčtování přeplatků a nedoplatků probíhá po ukončení školního roku
= červenec/srpen daného kalendářního roku.

ve středu 6. dubna 2022
v době od 13.00 do 16.00
v budově ZŠ ( 1. patro, II. třída)

Apeluji na všechny dlužníky, jejichž částka za neuhrazené obědy dosahuje tisícových
hodnot, aby pohledávky co nejdříve uhradili = do 31. 3. 2022. Nedodržení úhrady
bude nadále řešit právník Městyse Dešenice soudní cestou! Pohledávky je možné
uhradit na uvedené č. ú. nebo hotově na úřadě městyse u pí. M. Suchanové.
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Výroční jednání Pétanqueclubu Dešenice ocenilo ty nejlepší

M. Čermáková s putovním pohárem.

Trojice vítězů VII. ligového ročníku J. Rejfek, M. Čermáková a J. Vávrová.

V polovině listopadu se uskutečnilo výroční
jednání Pétanqueclubu Dešenice, které
zhodnotilo celou sezónu, vyhodnotilo ligový ročník jednotlivců i družstev a ocenilo
nejlepší hráče. Stalo se tak na základě
plánu klubu, který připravuje již nový VIII.
ligový ročník jednotlivců a družstev v rámci
chystaných oslav 750 let městyse Dešenice.
Jednání se zúčastnila starostka městyse
L. Sýkorová, která všem účastníkům ligy
předala upomínkové předměty, připravená
ocenění, medaile a poháry.
Samotné jednání bylo zahájeno přípitkem
a připravenými guláši, které již tradičně zpestřují závěr pétanquové sezóny. Následovalo vyhodnocení soutěží. Úvodem byla předána
ocenění a finanční dary prvním třem účastníkům II. ročníku Memoriálu V. Úlovce,
spoluzakladatele této hry v Dešenicích.
Následovalo vyhodnocení soutěže družstev
v rámci Meziobecní ligy Dešenice. Ocenění
a bronzové medaile si za třetí místo z rukou
starostky převzalo družstvo KLOKANŮ ve

složení Z. Baraňák ©, J. Karlovský, Z. Baraňáková s., M. Holá a Z. Baraňáková j. Stříbrné medaile získalo družstvo SEŠÍVANÝCH
ve složení J. Rejfek ©, J. Vávrová, M. Mládová, M. Vlčková a A. Halasová. Vítězem
ligy družstev se stali SPARŤANÉ. Ti během
celé sezóny okusili hořkost porážky jednou
se Sešívanými. Jinak celému turnaji jasně
vévodili. Hráli ve složení M. Čermáková ©, J.
Kratochvíl, V. Jandovská, M. Raišl a M. Miškovič. Zaslouženě tak převzali ocenění za 1.
místo a zlaté medaile.
Poté byla závěrem vyhodnocena hlavní soutěž, VII. ročník PÉTANQUELIGY Dešenice
2021. Připomeňme, že se jí zúčastnilo 15 přihlášených hráčů. Během jarní a podzimní
části soutěže bylo odehráno 15 turnajů po
deseti kolech. Odehrán byl i pouťový turnaj,
II. ročník Memoriálu V. Úlovce a také
dalších 18 utkání družstev. Herní činnost
klubu tak byla vskutku velmi pestrá. Celkové vítězství si tak z ligového ročníku
odnesla M. Čermáková, která obhájila loň-

ské vítězství. Stala se tak podruhé vítězkou
a převzala i podruhé putovní pohár. Získala
190 bodů, 5x zvítězila v turnajích s celkovými 4464 cm. Druhou příčku a stříbrnou medaili obhájil J. Rejfek s 180 body. Zvítězil ve 3
turnajích s celkovými 4 703 cm. Třetí místo
a bronzovou medaili si poprvé odnesla
J. Vávrová s 158 body. Zvítězila v jednom
turnaji s celkovými 5473 cm. Další v pořadí
skončili J. Kratochvíl s 157 body, J. Karlovský
s 152 body, M. Vlčková s 148 body, M. Raišl
s 137 body a Z. Baraňák s 136 body. Následovali Z. Baraňáková s., M. Miškovič,
V. Jandovská, A. Halasová, M. Holá, Z. Baraňáková j. a M. Mládová.
Klub projednal pravidla soutěže jednotlivců
a družstev pro rok 2022, herní plán, žádost
o dotaci včetně vyúčtování dotace přidělené
pro rok 2021. Stanovil také termín úvodní
schůzky VIII. ročníku na den 31. března 2022.
-Pétanqueclub Dešenice-

Ve II. ročníku memoriálu V. Úlovce zvítězila M. Čermáková
šťastlivců těšila na poslední turnaj roku,
navíc dotovaný finančně. A opět turnaji
vévodila žena. Připomeňme, že z I. turnaje
obhajovali posty na
bedně A. Halasová (265
b.), J. Rejfek (272 b.), M.
Raišl
(275
b.),
V. Jandovská (309 b.)
a M. Miškovič (345 b.).
Hrálo se 10 kol s dvěma
hody, přičemž kratší se
Vítězové: 1. místo M. Čermáková, 2. místo M. Miškovič, 3. místo J. Rejfek.
měřil a byl započítáván
Teprve II. ročník Memoriálu V. Úlovce, do celkového konečného stavu.
spoluzakladatele Pétanqueclubu Dešenice, Po první části soutěže (5ti kolech) byl v čele
se odehrál v závěru podzimních dnů mi- turnaje M. Miškovič s 75 b., před M. Čermánulého roku. V roce 2020 nemohl být turnaj
kovou s 105 b., a třetí příčku držel J. Kratochvíl
kvůli pandemii odehrán. A tak se desítka
s 118 b. Druhé části ale vévodil J. Karlovský s 91

b., na 2. místo se dostala opět M. Čermáková
s 113 b., a třetí místo zaujal J. Rejfek s 119 b.
Celý turnaj tak nakonec po zásluze pro sebe
získala M. Čermáková s 218 body. Druhé
místo pak získal M. Miškovič s 236 body.
O dalších 19 bodů více, tedy 255 měl na třetím místě J. Rejfek. Další místa obsadili
M. Vlčková s 266 b. a J. Vávrová s 303 b. Dodejme, že v jednotlivých kolech nejčastěji
bodovali M. Miškovič (3x zvítězil, 1x byl třetí),
M. Vlčková (2 x zvítězila, 1x byla druhá a 2x
třetí), M. Čermáková (1x zvítězila, 1x byla
druhá a 3 x třetí) a A. Halasová (2 x zvítězila, 1
x byla druhá a 1x třetí), celkově ale skončila
šestá. J. Karlovský mohl dosáhnout lepšího
výsledku, ale neodehrál první tři kola. Celkově byl turnaj podstatně kvalitnější s lepšími
výsledky, což potvrzují dosažené hodnoty.
-Pétanqueclub Dešenice-
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Novoroční nohejbal
Po dvouleté pauze se uskutečnil novoroční nohejbalový turnaj
u požární nádrže v Dešenicích. Účastníky přišlo podpořit množství
diváků, potěšitelné je, že nechyběla především nejmladší generace.
Fotografie poskytl p. Karel Pytel.

TJ Start Dešenice
Náš fotbalový klub TJ Start Dešenice sestoupil dobrovolně v loňském roce z důvodu
dlouhé covidové pauzy a kvůli odchodu některých hráčů do fotbalového důchodu do
IV. třídy okresní soutěže. V této soutěži se
nám na podzim loňského roku více než dařilo a po odehrání všech kol v základní části
náš tým obsadil bez jediného zaváhání 1.
místo v tabulce skupiny A se ziskem 32
bodů. V letošním roce nás čekají boje o cel-

kové umístění ve IV. Třídě okresního přeboru se soupeři skupin A, B a C, kteří obsadili
1. a 2. místa v těchto skupinách. Jedná se
o soupeře Sokol Křenice, TJ Měcholupy B, TJ
Žihobce, TJ Milčice a TJ Sušice C. Doufám,
že se naši fanoušci dočkají zajímavých fotbalových klání i v letošním roce. Začínáme
9. dubna v 16:30 na domácím hřišti.
-František Klištinec, TJ Start Dešenice-
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Dešenické jubileum začíná…

Poslední setkání rodáků v roce 2016, foto: Pavel Mráz

750 let od první zmínky Dešenic si zaslouží pěkné oslavy a aktuálně probíhají jejich
přípravy. Nejvíce akcí se bude konat
v době Anenské pouti o víkendu 29.—31.
července, ale i v jarních měsících bude
příležitost si kulaté výročí připomenout.
7. dubna bude ve velkém sále tvrze zahájena výstava fotografií. Následující den

se bude konat ve spolupráci s Katedrou
historických věd ZČU Plzeň konference
k historii Dešenicka, která, jak věříme přinese řadu nových poznatků z minulosti
obce. Z konference bude vydán také
sborník. Výstavu i konferenci podpořil
Dispoziční fond Euroregionu Šumava
v rámci projektu Dešenice 750 let.

Na 14. května se chystá v sále Kulturního
Dešenice již 5. setkání rodáků a přátel
Dešenicka. Hudební doprovod této oblíbené akce zajistí kapela BK Band ze Strážova. Věřme, že se budeme moci setkat
bez omezení a v co největším počtu.
-úm-

Myslivecký spolek Diana Dešenice je stále aktivní

Ani v uplynulém epidemicky nepříznivém
roce 2021 dešeničtí myslivci nezaháleli
a uspořádali několik akcí. Tradiční
lednový myslivecký ples byl sice zrušen
a vzhledem k situaci ani k dešenické pouti
nepřipravili myslivci žádný doprovodný
program, ale na konci srpna byly alespoň
v honitbě Dešenice uspořádány zkoušky

loveckých psů. V září se několik členů
spolku zúčastnilo soutěží v zábavně-společenském odpoledni „Vesnice se baví“. V lesích městyse odpracovali členové spolku
zdarma celkem 221 hodin, a to při provádění opatření na ochranu lesa proti zvěři,
úklid klestu a jiných činnostech. K završení
lovecké sezony se na čtyřech společných

lovech provětrali i další občané Dešenic.
Doufáme, že letošní rok bude pro všechny
příjemnější a náš spolek bude moci připravit mnoho dalších pěkných akcí.
-Text a foto:
Ing. Libor Fiala, MS Diana-
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Zveme vás

Pečujete o člena rodiny
a chybí vám čas na odpočinek,
vyřízení nezbytných
záležitostí na úřadech
či na potřebnou zdravotní
rekonvalescenci?

za příznivých podmínek
Masopustní veselí
19. 2., od 13.00, nádvoří tvrze před
hasičskou zbrojnicí za doprovodu živé muziky

Den žen
5. 3., 15.00, KD Dešenice

Zahájení výstavy
7. 4., 18.00, velký sál muzea
pivovarnictví. Převážně fotografická výstava k 750. výročí obce

Historická konference
8. 4., 9.00, renesanční sál

í
n
t
s
u
p
Maso lí
vese
19. února od 13.00
Před hasičskou
zbrojnicí v Dešenicích

Městys Dešenice
Dešenický zpravodaj, periodický tisk územně
správního celku Dešenice. Vychází 4 × do roka. Evidováno MK ČR E 17215. Vydavatel: Městys Dešenice,
Dešenice 1, IČ 00255394.
redakce: L. Sýkorová, J. Rejfek a T. Šafařík.
1. číslo XVI. ročníku vyšlo 20. 1. 2022 nákladem 300 výtisků. Své příspěvky zasílejte na adresu:
starostka@desenice.cz.
Uzávěrka dalšího čísla je 7. 4. 2022.

Pokud pečujete o své rodiče či prarodiče
nebo dítě se zdravotním postižením nebo jinou blízkou osobu či souseda, pak právě
vám je určena anketa, jejímž cílem je zmapovat zájem a potřebnost odlehčovacích
služeb na Klatovsku. Jedná se o služby, které zajistí potřebnou péči o nemohoucí osobu, a to buď přímo v domácnosti pečovaného, nebo v pobytovém zařízení, kam je
pečovaná osoba na určitý čas umístěna. Takovéto odlehčení péče umožní pečujícím
osobám nezbytný odpočinek a načerpání
sil, možnost vyřídit si potřebné záležitosti či
např. absolvovat zdravotní zákroky apod.
Anketa je anonymní a je možné ji vyplnit do
28. 2. 2022 elektronicky. Odkaz naleznete na
webových stránkách města Klatovy
(www.klatovy.cz), pod záložkou „Městský
úřad“ – „Sociální služby“ – „Aktuálně“.
Názory a potřeby pečujících osob budou
důležité při jednáních o tom, jak případně
odlehčovací služby na Klatovsku zajistit.
Služby pro pečující osoby jsou jedním z témat, kterým se aktuálně zabýváme při ko-

munitním plánování sociálních služeb. Dalšími tématy, která budeme v nejbližší době
společně probírat, je např. zajištění dostupného a sociálního bydlení v regionu a nedostatek lékařů a zdravotního personálu.
Pokud se zajímáte o sociální služby, které
pomáhají lidem v tíživých situacích,
a o jejich další rozvoj, bližší informace o komunitním plánování sociálních služeb získáte na webových stránkách města Klatovy,
kde jsou v záložce Městský úřad a Sociální
služby pravidelně zveřejňovány pozvánky
na společná setkání a další informace.
Všechny aktivity probíhají v rámci projektu
„Aktualizace komunitního střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb na Klatovsku“,
který je podpořen finančními prostředky z ESF
a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, reg. č.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015153. Projekt realizuje Centrum pro komunitní práci západní
Čechy v partnerství s městem Klatovy.

Den žen
5. 3., 15:00, KD Dešenice
doprovod kapela
Diadém, Klatovy

Volné bruslení
na ledové ploše v Nýrsku
Je za příznivého počasí
rezervováno pro dešenické
občany ve čtvrtek
od 18.45 do 19.45.

