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Ze Sydney nám napsala Terezka Pytlová, na snímku Wollongong, Nový Jižní Wales, Foto T. Pytlová, více na str. 6
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Masopust v Dešenicích

Letos prošel masopustní průvod Dešeni-
cemi 28. února odpoledne. Vybubnováním 
na malý bubínek zahájila veselé odpoledne 
starostka Lenka Sýkorová a  předala maš-
karám symbolický klíč od městyse. Poča-
sí bylo jako na objednávku, modré nebe 
a sluníčko. Moderní traktor táhl valník oz-

dobený rybářskými sítěmi, na něm se vezli 
rybáři s čeřeny plnými papírových ryb a ka-
pela Hubertka. Za nimi šly „prodavačky“ 
v  oranžových zástěrách konzumu a  ryby 
nabízely. V průvodu byla skupina mažore-
tek ve stejnokrojích s  černými kloboučky 
a  s  hůlkami z  pozlacených vařeček, mra-
venci v čele s Ferdou, Beruška s puntíkova-
ným deštníčkem a  luční koník, Pat a  Mat, 
velká muchomůrka, modrovlasá cikánka, 
brusič nožů, velcí barevní ptáci, rej malých 
čarodějnic a další vtipné převleky.
Obyvatelé Dešenic byli tradičně pohostin-
ní. Bylo to radostné odpoledne, které po-
kračovalo do nočních hodin veselím v kul-
turním domě.
Pořadatelé – dešeničtí hasiči a  Klub žen 
věří, že příští rok se Dešenicemi vydá mno-
hem více masek.
 -Eva Kratochvílová-

Milé čtenářky  
a milí čtenáři,
jsme tu s Dešenickým zpravodajem opět 
po čtvrt roce, který byl v naší obci napl-
něn velkým množstvím kulturních akcí. 
Alespoň některým z  nich se věnují pří-
spěvky v tomto čísle. Z přehledu rubriky 
Zveme vás na poslední straně je zřejmé, 
že do prázdnin budeme mít opět spoustu 
příležitostí ke společenským setkáním. 
Velkou kulturní událostí je nadcháze-
jící dokončení opravy tvrze, během níž 
došlo k  řadě odhalení, která řadí deše-
nickou tvrz mezi ojedinělé renesanční 
stavby. Máme se nač těšit nejen my ale 
i návštěvníci naší obce. Oficiální otevře-
ní tvrze a muzea pivovarnictví je naplá-
nováno na anenskou pouť.
Až budete číst tyto řádky, bude už probí-
hat rekonstrukce místních komunikací 
v Milencích a Dešenicích, včetně opravy 
několika úseků havarijního stavu vo-
dovodu. Obtíže s  tím spojené (občasná 
odstávka vody, nemožnost zajet autem 
až k  domu apod.) budou vynahrazeny 
komfortními cestami.
Jaro je také časem úklidu, nepřehlédněte 
proto termín svozu odpadů a využijte této 
příležitosti. Informace najdete na s. 2.
Na závěr se sluší poděkovat všem auto-
rům textů a fotografií a těšíme se na další 
příspěvky. Uzávěrka 3. čísla bude 22. 6.

 -Lenka Sýkorová-

Foto Girgl Dollyk
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Tříkrálová sbírka 
9. ledna koledníci ze ZŠ obešli tradičně 
jako tři králové Dešenice a  vybrali cel-
kem: 5180 Kč! Všem dárcům jménem 
Oblastní charity v Klatovech patří velké 
poděkování.

Žádosti o byt
Rada městyse na svém jednání 12. 1. t. r. 
rozhodla, že žadatelé o  obecní byt mají 
svou žádost každoročně aktualizovat. 
Mohou tak učinit osobně, telefonicky či 
písemně.

Kompostéry
Kompostéry se budou dle objednávky roz-
vážet po 15. dubnu. Několik kompostérů je 
navíc, zájemci dostanou bližší informace 
v kanceláři městyse.

O kanalizaci nikoli  
naposled
Koncem ledna proběhly na I. etapě kana-
lizace kamerové zkoušky, které bohužel 
potvrdily značné problémy této stavby 
resp. velké nátoky balastních vod do po-
trubí. Hledáme nyní řešení, které alespoň 
částečně nátoku zamezí a  zároveň ne-
bude příliš drahé, neboť záruka na tuto 
stavbu skončila v prosinci 2013 a veškeré 
opravy budou již na náklady obce. Prosí-
me tedy občany ještě o trpělivost s odlo-
ženým napojením jejich nemovitostí na 
splaškovou kanalizaci. Tuto situaci si jistě 
nikdo nepřál, nicméně je nutné se pokusit 
o její řešení ve prospěch občanů.

Jarní úklid
Sobota 16. května bude ve znamení úkli-
du. Železný šrot a  nebezpečný odpad 
(kompletní chladničky, mrazničky, prač-
ky, trouby, vysavače, žehličky, počítače, 
televize, osvětlovací tělesa, vrtačky, pily, 
šicí stroje, hračky na baterky, ojeté pne-
umatiky z osobních vozidel, barvy, staré 
mastné hadry apod.) soustřeďte před svý-
mi domy. Objemný odpad (např. matrace, 
čalouněný nábytek, kočárky aj.) můžete 
vhodit do velkoobjemových kontejne-
rů od 8 do 12 hod., a  to v Dešenicích na 
návsi, v Děpolticích, v Divišovicích, v Mi-
lencích a v Žízněticích. V Milencích bude 
sběr železného šrotu probíhat 17. dubna!

Oslava Dne žen
Mezinárodní den žen má svůj původ v době sociálních krizí a příprav států 
na nadcházející světovou válku. V této době se začaly ženy zasazovat o svá 
práva a pronikat tak do veřejného života. 

Počátky můžeme spatřovat v roce 1907, kdy 
se konal první mezinárodní sjezd sociali-
stických žen ve Stuttgartu. Právě zde padl 
návrh, aby se ženy určitý den v  roce schá-
zely a požadovaly volební právo. Této kon-
ference se účastnilo téměř 60 delegátek z 15 
zemí. Důvodem proč se měly ženy v boji za 
svá práva scházet v  jeden určitý den, byla 
snaha upozornit na tuto problematiku širo-
kou veřejnost, jak ženy, tak také muže. MDŽ 
byl oficiálně uznán OSN v  roce 1975, což 
byl Mezinárodní rok žen. V tomto roce MDŽ 
uznalo také mnoho národních vlád. 
V  Dešenicích se oslava tohoto svátku ko-
nala v sobotu 7. března v sále KD v Dešeni-
cích, kde se sešlo více jak 100 lidí. V  úvo-

du vystoupily děti z  mateřské a  základní 
školy v  Dešenicích, které si pro návštěvni-
ce připravily malý dárek v  podobě sladké 
muffiny. Po nich následovala ukázka spo-
lečenských tanců dětí ze ZUŠ v Nýrsku pod 
vedením p. Pánové. Celým večerem pak 
doprovázela kapela Šejnovjanka se Starého 
Klíčova u Domažlic, která zábavu pořádně 
rozproudila. Milé bylo překvapení dešenic-
kých mužů, kteří si připravili vystoupení 

v podobě akvabel. Od žen se dočkali za svůj 
výkon velikého potlesku. Věřím, že si so-
botní odpoledne a  večer návštěvnice užily 
a  příští rok opět přijdou. Poděkování patří 
všem návštěvníkům i organizátorům.
 -hb-

Aktuality z úřadu

Název – účel půjčky Lhůta splatnosti Maximální limit

Obnova střechy (krytina i konstrukce) starší 10ti let 4 roky 140 000 Kč

Zřízení plynového nebo elektrického topení  
ve stávajícím domě

4 roky 40 000 Kč

Dodatečná izolace domu proti spodní vlhkosti –  
staršího 10ti let

4 roky 50 000 Kč

Oprava fasády domu včetně oplechování  
staršího 10ti let

3 roky 25 000 Kč

Zateplení obvodového pláště včetně výměny oken  
domu staršího 5ti let

4 roky 50 000 Kč

Vybudování nebo modernizace WC a koupelny 4 roky 60 000 Kč

Zřízení přípojky k veřejné kanalizační síti 3 roky 25 000 Kč

Zřízení malé čistírny odpadních vod 4 roky 50 000 Kč

Vestavba bytu do půdního prostoru 8 let 120 000 Kč

Půjčky z fondu rozvoje bydlení
Zastupitelstvo na zasedání 25. 3. schválilo půjčky z fondu rozvoje bydlení. O půjčku je 
možno zažádat do 15. 6., schvalovány budou na jednání zastupitelstva 24. 6. Půjčka je 
na 4% úrok a žádost je možné uplatnit na tituly:



3Dešenický zpravodaj / duben 2015 

150. výročí milenecké katastrofy

9. května 1865 v  10 hodin večer zachvátil 
Milence velký požár, jemuž padla za oběť 
téměř celá vesnice, s výjimkou třech popis-
ných čísel. Vyhořelo 14 sedláků, 6 domká-
řů, 13 stodol a  kaple. Požár vzešel z  domu 
Franze Ernsta, čp. 6. Obnova obce ale byla 
rychlá, hned v  roce 1865 bylo postaveno 
sedm domů, včetně hostince. Znovu byla 
postavena i  kaple, její stavba ale byla po-

sunuta (původně u čp. 22). Ve prospěch po-
hořelých bylo během bohoslužby v kostele 
v Dolním Nýrsku vybráno 627 zl. 
Požár v  Milencích dal podnět vzniku prv-
ních spolků dobrovolných hasičů v nýrském 
soudním okrese. Např. v roce 1868 v Chude-
níně, který měl hned roku 1870 příležitost za-
sáhnout při požáru školy v Červeném Dřevě. 
V Milencích vznikl hasičský spolek až roku 
1900, jeho prvním velitelem byl Georg Kraut. 
V témže roce si hasiči koupili za 200 zl. stří-
kačku od firmy Hans Flader ze Sorgentalu 
(osada obce Černý potok v okrese Chomutov). 
Jednalo se o ojedinělou specializovanou to-
várnu na výrobu hasební techniky. Roku 
1933 byla v  Milencích postavena hasičská 
zbrojnice a  následujícího roku si milenečtí 
hasiči od téže firmy koupili už motorovou 
stříkačku, která byla slavnostně představe-
na za účasti hasičů z okolí 14. července 1935.

 -ls-

Pár vzpomínek 
z natáčení filmu
K  natáčení filmu Fotograf, který zobrazuje 
život známého fotografa Jana Saudka, jsem 
se dostala přes casting, na nějž jsem byla 
pozvaná. Účastnilo se cca 100–150 dívek, 
z  nichž si mě paní režisérka Irena Pavlás-
ková vybrala pro roli nevěsty. Zaujala jsem 
i pana Saudka, který byl natáčení přítomen. 
Byla jsem ve filmu sice pár vteřinek, ale hned 
v úvodu a z toho mám velkou radost. Samot-
ný dojem z  natáčení byl bezvadný. Setkala 
jsem se s  Karlem Rodenem (ve filmu hraje 
Jana Saudka), který v  zákulisí seděl vedle 
mne. Zpíval a  zahrál na kytaru, byla leg-
race:). Ptala jsem se ho, jaké bylo natáčení 
filmu Prázdniny pana Beana, v  němž také 
hrál. Mr. Beana mám totiž pro jeho vtipnost 
a jedinečnost velmi ráda a potěšilo mne, že 
pan Roden natáčení popsal jako bezvadné…
Natáčení mojí roličky zabralo celý den, který 
bych si klidně znovu zopakovala. Doufám, 
že budu mít ještě při jiném natáčení možnost 
potkat se s tak úžasným hercem jako je Ka-
rel Roden. S herectvím teprve začínám, snad 
budu mít šanci si zahrát i v jiném filmu.

 -Markéta Galuzsková-

Okrsková soutěž po letech v Milencích
23. května 2015 bude po několika letech na hřišti v Milencích konána okrsková soutěž 
družstev dobrovolných hasičů, jejímž pořadatelem je SDH Milence. Přijďte fandit našim 
družstvům, začínáme za každého počasí ve 14 hodin.

S D R U Ž E N Í
D O B R O V O L N Ý C H 
H A S I Č Ů

Klubovna SDH 
Milence v novém
SDH Milence provedl začátkem roku rekon-
strukci své klubovny, která se zvětšila o při-
lehlou místnost, bývalý dlouhodobě nevy-
užívaný sklad pohonných hmot. Klubovnu 
tak bude možné využívat k organizaci akcí, 
při nichž jsme byli omezeni prostorem. Kro-
mě pokládky lina a  výměny okna provedli 
milenečtí hasiči veškeré práce. Souběžně 
probíhala příprava hasičské zbrojnice na 
malování a strojníci SDH provedli generální 
opravu hasičské stříkačky PPS 12, na níž při-
spěla obec částkou 26 000 Kč. Samotná re-
konstrukce klubovny vyšla na 41 261 Kč. Čle-
nové SDH tak během měsíce odpracovali 448 
hodin, za což si zaslouží velké poděkování.

 -Karel Řehoř, velitel SDH Milence-

Stříkačka firmy Flader, ilustrační foto

Sešli se starostové Akčního sdružení 
Královský Hvozd

DEŠENICE – Po delší době se opět setkali, 
tentokrát v  Dešenicích, starostové příhra-
ničních obcí Akčního sdružení Královský 
Hvozd sdružující obce a  malá města pří-
hraniční oblasti patřící pod okres Cham. 
Toto akční sdružení vzniklo z podnětu sta-
rostů těsně po pádu železné opony a cílem 
bylo rozvíjet přeshraniční spolupráci měst 
a obcí na obou stranách hranice. Po úvod-
ním vystoupení a  přivítání všech zúčast-
něných ze strany hostitelského městyse se 
sdružení rozloučilo s bývalými starosty na 
české straně, kteří po komunálních volbách 
práci ukončili. Následovalo představení 

nových starostů. V  hodnotící části bylo 
konstatováno, že se podařilo naplnit celou 
řadu záměrů, sloužících k  sblížení života 
na obou stranách. Byl uspořádán přeshra-
niční tábor pro děti na Ostrém ve spolupráci 
s Přírodním parkem Bavorský les a Horskou 
službou v  Lamu. Konaly se letní slavnosti 
v  Lohbergu, zlepšila se spolupráce na ba-
vorsko-českém jezerním večeru v Arrachu, 
byla zorganizována výstava o  životě Krá-
lovského Hvozdu v Klatovech a řada dalších 
akcí. V současnosti se připravuje turistický 
program pro rok 2015, provádí se aktualiza-
ce rozvojových dokumentů jak bavorské tak 
české strany pro rok 2015. 
E. Bergner z  úřadu pro venkovský rozvoj 
Horního Falcka informoval, že je v  sou-
časnosti k  dispozici 5 mil. Eur na dotační 
programy v rámci přeshraniční spolupráce. 
Soňa Hladíková informovala o historii MAS 
Ekoregion Úhlava, kdy prezentovala nejdů-
ležitější úspěchy. Byly podpořeno desítky 
projektů pro obce, zemědělce, spolkovou 
činnost, záchranu kulturního dědictví atd. 
Do regionu přišlo 18,5 mil. Kč. -rej-
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Tak jsme se dočkali
Přes občasné potíže a  drobné zmatky 
jsme se dočkali. Byla úspěšně dokonče-
na výměna oken a dveří v budovách ZŠ 
i MŠ. A jak si libujeme! 

Okna můžeme otevírat beze strachu, že už 
je nezavřeme, větráme „ventilačkou“ a jaké 
je nám teplo! Už neslyšíme meluzínu z cho-
deb, kde se průvan proháněl všemi škvírami 
pode dveřmi a netěsnícími okny! Děkujeme! 
Před námi je ještě oprava venkovních fasád 
budov, ale ta nijak nezasáhne do provozu 
ZŠ ani MŠ. Takže v létě bude naše škola celá 
v novém.

Akce Základní a Mateřské školy

Kromě plnění školních povinností, plánů, 
zvládání učiva se jako každý rok věnujeme 
dalším kulturním a sportovním akcím. Děti 
vyrábějí spoustu dekoračních předmětů 
na Velikonoce. Keramický kroužek běží na 
plné obrátky. 
Letošní zima je tak nějak ve znamení chřip-
ky a rýmy. Děti byly často nemocné, dokon-
ce i několikrát za sebou. I tak se nám poda-
řilo několik akcí:

 Dne 14. 2. 215 jsme uspořádali maškarní 
karneval v KD Dešenice. Masky opět jedna 
hezčí než druhá, tombola bohatá, účast hoj-
ná. Myslím, že děti byly spokojené.

 27. 2. 2015 jsme navštívili divadelní před-
stavení v Klatovech „Šupinka vodníka Štíst-
ka“. Po delší době to bylo moc pěkné před-
stavení s  písničkami, hezkými kostýmy 
a dekoracemi. Děti sledovaly představení se 
zaujetím.

 7. 3. 2015 jsme v  oslabeném počtu vy-
stoupili na oslavách MDŽ v  KD Dešenice. 
Maminky i  babičky byly jistě dojaté, snad 
potěšil i drobný dárek od dětí.

 11. 3. 2015 jsme se zúčastnili okrskového 
kola recitační soutěže v  Nýrsku. Naše děti 
výborně reprezentovaly a  směle konkuro-
valy dětem z ostatních škol. (Železná Ruda, 
Janovice n./Úhl., Nýrsko Kom.ul., Nýrsko 
Šk.ul., Chudenín). 

Co nás čeká?
• 16. 4. 2015 pojedeme do Nýrska na diva-
delní představení Princezna se zlatou hvěz-
dou na čele.
• 21. 4. 2015 – školní fotografování
• 13. 5. 2015 se zúčastníme čtenářské soutě-
že v Nýrsku, protože i u nás ve škole je dost 
dobrých čtenářů. Zde ale apeluji na rodiče 
v  rámci propagace knih. Tak jako máme 
dobré čtenáře, tak máme i horší!!! čtenáře. 
Knihy se nějak vytrácejí a  je to znát. Proto 
prosím, dohlédněte na své děti, denně číst!, 
číst! a číst! 
• 22. 5. 2015 proběhne ve škole program 
Adolfa Dudka – Hrajeme si na malíře. Tato 
akce je novinkou, takže se moc těšíme.
• 29. 5. 2015 – oslava dne dětí – pochod 
Z pohádky do pohádky
• V  červnu nás ještě čeká několik výletů 
pěšky i na kole, velký školní výlet, návštěva 
muzea v Nýrsku, exkurze…
• 26. 6. 2015 Školní akademie – závěr škol-
ního roku

Je před námi ještě kus práce. Přeji všem 
pevné nervy, hodně úsilí, samé vydaře-
né akce, ve škole jenom jedničky!

 -Stránku připravila Yva Suchanová-

Děti a žáci ZŠ a MŠ Dešenice, okres Klatovy, p. o.
srdečně zvou všechny rodiče, přátele školy a veřejnost na

ŠKOLNÍ AKADEMII
Přehlídka činností zájmových útvarů
Výstava výtvarných prací dětí ZŠ a MŠ

V pátek 26. 6. 2015, 15.30 hod., KD Dešenice

Zápis do 1. třídy ZŠ
Dne 21. ledna 2015 proběhl zápis 
předškoláků do 1. třídy ZŠ pro šk. rok 
2015/2016. Z 9 předškoláků se k zápi-
su dostavilo 6 dětí. V září tedy přiví-
táme 6 nových prvňáčků.
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Dostudovali jsme, 
ale jedeme dál…

DEŠENICE – Úřad městyse vypravil pro 
své seniory – studenty virtuální uni-
verzity třetího věku autobus do Prahy 
Suchdola, sídla České zemědělské uni-
verzity, jako výraz uznání za studijní 
úspěchy. Téměř všichni totiž úspěšně 
dokončili studium a  účastnili se pro-
močního aktu.
Samotnému promočnímu aktu před-
cházelo ještě shromáždění studentů 
v  aule univerzity, kde proběhla závě-
rečná konference zimního semestru 
2014/2015. Měl jsem možnost v aule pro-
mluvit i  já. Všem přítomným jsem kro-
mě jiného sdělil: „Pozitivní je, že se tato 
forma studia, zejména pro seniory, do-
stala na vesnici. Nebudeme si nalhávat, 
že podmínky pro fungování této formy ve 
městech, jsou podstatně jiné, zpravidla 
lepší. Pro měšťáky je tato forma zcela 
pochopitelná, pro ty na vesnici nelehká, 
která musí být nahrazována lektorskými 
schopnostmi těch, kteří tyto střediska 
vedou. Vážím si, a obdivuji, navíc za své 
občany v Dešenicích jsem hrdý na ty, kte-
ří to dotáhli do konce, neboť kromě roz-
šíření si obzorů z různých oblastí, jste se 
zdokonalili i  v  ovládání komunikačních 
technologií, především počítače.“ A  tak 
se nedivím, že většina řekla – „dostudo-
vali jsme, ale jedeme dál“. Patřili k nim 
M. Čermáková, V. Úlovec, Z. Baraňáko-
vá, A. Halasová, H. Menke, J. Holá, V. 
Jandovská, R. Kohoutová, J. a  E. Kra-
tochvílovi, M. Šlehoferová, M. Pytlová, 
K. Rosecká, J. Vávrová, M. Vlčková, A. 
Zahradníčková a Z. Zemanová.
Studenti se dohodli na první schůzce 
4. února, kdy byl zahájen zimní se-
mestr studiem Dějin oděvní kultury II. 
Všichni zároveň podepsali poděkování 
radnici městyse za zajištění dopravy na 
promoční akt. 
 -Jan Rejfek, zastupitel městyse-

VU3V

Tvoření na tvrzi popáté

Není jednoduché připravit celodenní 
Tvoření ve tvrzi aneb Dešenické tvrzení. 
Klubu žen se to první jarní sobotu za po-
moci Úřadu městyse Dešenice povedlo již 
popáté na výbornou. Bylo nutné dopředu 
zajistit lektorky, zhotovit, vytisknout a vy-
lepit plakáty, z  kulturního domu přivézt 
stoly i židle a roznést je po tvrzi, objednat, 

nakoupit a  dovézt občerstvení. Celou so-
botu pak bylo důležité zajišťovat zázemí 
akce službou u vstupu, v kuchyňce prodá-
vat k občerstvení čaj, dorty, párky, kávu… 
Lektorky trpělivě předváděly, ukazovaly 
a  vysvětlovaly, pomáhaly vyrábět a  pro-
dávaly. Nerada bych ve výčtu toho, co bylo 
třeba, zapomněla na velký konečný úklid 
po tvoření.
A  co v  sobotu bylo ve tvrzi připravené? 
Keramická dílna v  plném provozu, kde 
navíc bylo možné koupit si hotovou jar-
ní výzdobu z  keramiky, dále háčkované 
čepičky a pohádkové postavičky, ukázka 
velmi pracné výroby šité krajky i hotové 
výrobky. U  výroby sypaných a  tupova-
ných obrázků se tvořila dokonce fronta 
zájemců. Oblíbená byla výroba jarní 
dekorace, zápichů z  korálků a  letních 
shamballových náramků. Zaujala preci-
zní vajíčka z překládaných stužek stejně 
jako quilingové ozdobné podložky. Mno-
zí se naučili vytvořit si ozdobu z kytičky 
z  jemné organzy, líbily se i  třpytivé me-
dailonky plné fantazie. 
Baví nás to, máme Tvoření rády. Odměnou 
za všechny tyto starosti nám byla pohoda, 
tvůrčí a  přátelská atmosféra, která v  so-
botní tvrzi vládla a téměř 120 návštěvníků 
nejen z Dešenicka. Doufáme, že spokoje-
ných návštěvníků.
 Eva Kratochvílová

Oslava dne otců
21. června letos oslavíme poprvé Den otců, který je  
svátkem neoficiálním, leč sympatickým
Tradici tohoto svátku založila Američanka 
Sonora Smart Doddová, která tak chtěla 
ocenit svého tatínka, který ji a  další čtyři 
sourozence vychoval po smrti manželky 
sám. První oslava se konala už v roce 1910. 
V České republice se den otců slaví také jako 
tátafest, pořádaný Ligou otevřených mužů. 
O  tomto svátku mohou tatínkové strávit 

s  dětmi příjemné odpoledne, plné výzev, 
soutěží a nejvíc radosti ze společně prožité-
ho času. Do Dešenic přijede Autobus Plzeň 
2015, který má uchystánu spoustu překva-
pení. Přijďte se přesvědčit na dešenický mo-
křad. Startujeme v 15 hod.
 -ls-

Klub žen Dešenice připravuje další soutěž
Pod záštitou Klubu žen, aneb „Spolku pro radost“ se 26. září 2015 uskuteční v  KD Deše-
nice soutěž o nejlepší a nejchutnější „Pošumavsko-dešenický guláš“. Do soutěže se bude 
moci přihlásit každý, kdo má rád dobrá jídla. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích – masové 
a nemasové guláše a chutnost budou posuzovat hned dvě poroty, odborná ale i ta laická, 
vybraná z náhodných návštěvníků. Hodnotit se bude především chuť, ale i vzhled připra-
veného pokrmu. Podmínkou bude i předložený přehled využitých ingrediencí. Podrobnější 
propozice zveřejní spolek v následujícím čísle tohoto zpravodaje. 
 -Jan Rejfek-
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…aneb svět vzhůru  
nohama 

Zkoušeli jste se někdy jako děti prohrabat 
na druhou stranu zeměkoule a věřili jste, 
že tam pak budete chodit po hlavě? Já jsem 
se sice do Austrálie z Dešenic neprohraba-
la, ale doletěla a  musím vás zklamat, po 
hlavě se tu nechodí, ale některé věci tu 
skutečně vzhůru nohama jsou. Před půl 
rokem jsem přiletěla do Sydney. Mým 
hlavním cílem bylo a  je zlepšit si anglič-
tinu a taky prozkoumat, jak to vypadá na 
druhé straně světa. 
Sydney sice není hlavní město Austrálie, 
ale je rozhodně daleko zajímavější než 
Canberra, která se stala hlavním městem 
proto, že se Melbourne a  Sydney nemoh-
ly domluvit, kdo je významnější. Nejdřív 
jsem měla pocit, že se v něm budu neustá-
le ztrácet, ale není zas tak složité se v něm 
vyznat, když máte záchytné body: Opera 
House, Hyde Park, Darling Harbour, Bota-
nic Garden, Bondi beach, Coogee beach… 
I když je to velké město (4, 576 mil.), není 
extra rušné. Je tu hodně parků a  zeleně 
s palmami, po kterých se prochází kakadu 

a pod nimi můžete krmit ibisy. 
Součástí Sydney jsou i pláže, na které do-
jedete z  centra za 30 minut autobusem. 
U pláže Coogee beach bydlím. Většina lidí 
se v moři drží při břehu, sice tady celý den 
létá vrtulník a kontroluje případné zatou-
lané žraloky, ale jistota je jistota. 
Samozřejmě jsem se těšila, až potkám 
klokany, další symbol Austrálie. Nejen, 
že jsem je potkala, ale taky ochutnala. 
Klokaní maso je dosti podobné zvěřině. 
Kromě klokanů jsem tady už také potka-
la pavouky, hada, papoušky kakadu, obří 
ještěrky, varany, a také obřího rejnoka. Šli 
jsme si zaplavat ve stejnou dobu jako on, 
ale upřímně to nebyl moc hezký pocit, 
když vidíte pod sebou velký černý flek :)
Co na Sydney moc sympatické není, je to, 
že je to drahé město. Myslím, že je to hned 
po New Yorku druhé nejdražší město na 
světě. Ubytování, jídlo, zábava, opravdu 
vše je tady hodně drahé. Sklenice piva vy-
jde na 100–200 Kč. Další stinnou stránkou 
je velmi striktní zákon, co se týká pití: ne-
můžete pít alkohol na ulici, lehce opilé vás 
nepustí do baru a  po půl druhé ráno už 
vás nepustí do žádného baru ani hospody.
Sydney je úžasné multikulturní město, kde 
se potkáte s lidmi z celého světa. V Austrá-
lii jsou všichni pozitivně naladěni, nebo 
se tak aspoň tváří, protože se to o  Aus-
tralanech tvrdí :). Všichni se ptají, jak se 
máte a  jaký máte den a říkají, že fajn, ne 
jako v Čechách, kde byste tímto dotazem 
spustili kritický monolog na 15 minut :). 
„No worries!“ je heslo Australanů. Když tě 
něco trápí, netrap se tím :).
See you later, alligator 
 -Tereza Pytlová-

Austrálie

Lakros
Tento poměrně málo rozšířený sport má 
v  Dešenicích své počátky od prosince 2012. 
Zásluhou Víti Urbánka, který lakros již dříve 
hrával, se dala dohromady parta nadšen-
ců. Začali se scházet přes zimu v tělocvičně 
v  Nýrsku a  přes léto na hřišti v  Milencích, 
kde postupně získali i veškeré zázemí. I když 
se složení družstva a počet hráčů v průběhu 
měnil, podařilo se na podzim roku 2013 zalo-
žit oficiální klub LC WILD BOARS ŠUMAVA. 
Po náročných trénincích pak hráči sehráli 
první utkání v  Milencích na turnaji, který 
sami v době dešenické pouti pořádají.
V letech 2013–2014 se družstvo zúčastnilo ně-
kolika turnajů v Plzni a v Pardubicích, na kte-
rých také „utrpěli“ svoje první slavné vítězství.
V současné době se scházejí na trénincích 

dvakrát týdně. V  Milencích (přes zimu 
v Nýrsku) a v Klatovech. Od letošního břez-
na do června hrají bavorskou ligu za tým 
Rosenheimu, s  nímž zatím jedno utkání 
prohráli a jedno vyhráli. V této lize by chtě-
li pokračovat i v další sezoně, nejlépe jako 
samostatný tým, aby byl k  vidění lakros 
i  v  Dešenicích. Dále by se rádi účastnili 
i  české Národní fieldlakrosové ligy, ale to 
záleží na dostatečné hráčské základně. Od 
prosince 2014 začal fungovat i  juniorský 
tým pro děti ve věku 9–12 let pod hlavičkou 
DDM Nýrsko.
Letošní minifieldový turnaj Lakrosové pra-
se v Milencích je plánován na 18.–19.7. Mož-
ná se zahraniční účastí.
Pokud byste si chtěli tento sport vyzkoušet, 
bližší info získáte na: www.lcwb.webnode.cz . 
 -T. Šafařík, V. Urbánek-

Již za měsíc startuje 
liga malé kopané
V sobotu 25 .4 .2015 bude zahájen 19. ročník 
Klatovské Kapitol ligy v  malé kopané. Při-
hlášeno je 21 týmů, hrát se budou dvě ligy 
a v první lize bude opět hrát i Norton Milence. 
Prvenství z  loňského ročníku již nebude 
obhajovat Mengy team, který stejně jako 
další tradiční účastník BS Stars KT nepodal 
přihlášku. Ohrožena byla také účast histo-
ricky nejúspěšnějšího celku ligy SK Norton 
Milence, kde již nebyl dostatečný počet hrá-
čů pro odehrání celé soutěže. Účast Norto-
nu v  soutěži nakonec zachránil celek HPP 
Milence, který bude nadále pokračovat pod 
názvem SK Norton. Zimní přestávka byla 
vyplněna přípravou v  hale, forma tam je, 
snad to bude vidět i v soutěži.
Hracím dnem bude v  Milencích sobota od 
15,00 hod. Přesný rozpis zatím bohužel 
není znám, o  konání jednotlivých zápasů 
budeme informovat prostřednictvím plaká-
tů a rozhlasu.
 -David Kratejl-

Fotbalisté napoprvé vysoko 
inkasovali, poté doma zvítězili
Úvodní jarní zápas dešenickým fotba-
listům nevyšel. Ve Velkých Hydčicích 
vysoko inkasovali a  prohráli 5:1, když 
zejména první poločas nezvládli. Poté 
doma zvítězili nad Zavlekovem 3:2 a re-
putaci si napravili. Snad to půjde i v dal-
ších zápasech a pátá příčka v tabulce III. 
třídy slibuje jisté napětí. 4. 4. zajížděli 
do Bezděkova, kdy pro uzávěrku zpra-
vodaje nebylo možné výsledek zveřejnit. 
Dále uvádíme zápasy dle vylosování, 
přičemž celek uvedený na prvním místě 
signalizuje, že se hraje doma.

11. 4.  Dešenice – Svéradice B  
 16.30 hod. hřiště TJ Start Dešenice
18. 4.  Týnec – Dešenice  
 17.00 hod. hřiště Týnec
25. 4.  Dešenice – Švihov  
 17.00 hřiště TJ Start Dešenice
2. 5.  Železná Ruda – Dešenice  
 17.00 hřiště Ž. Ruda
9. 5.  Dešenice – Kašperské Hory  
 17.00 hřiště TJ Start Dešenice
16. 5.  Hartmanice – Dešenice  
 14.00 hřiště Hartmanice
23. 5.  Dešenice – Velhartice  
 17.00 hřiště TJ Start Dešenice
31. 5.  Milčice – Dešenice  
 16.00 hřiště Milčice
6. 6.  Dešenice – Žihobce  
 17.00 hřiště TJ Start Dešenice
13. 6.  Budětice – Dešenice  
 16.00 hřiště Budětice 

 -JR-
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Naše obce Datelov

V  Dešenickém zpravodaji představíme po-
stupně stručnou historii jednotlivých částí 
naší obce a aby to bylo spravedlivé, tak pod-
le abecedy. První na řadě je Datelov.
Datelov (něm. Todlau) se nachází jihový-
chodně od Dešenic, ve stráni půvabného 
údolí potoka Jelenka, který na starších ma-
pách nese jméno Městišťský potok (Dörrsta-
dt Bach). Datelov od počátku sdílel svůj 
osud s  dešenickým panstvím, jako jeho 

součást je jmenován v  berním rejstříku 
plzeňského kraje v roce 1379, kdy byl maji-
telem panství Racek rodu Kanických z  Ča-
chrova. Podle berní ruly z roku 1654, která 
zaznamenávala situaci po třicetileté válce, 
měl „Dottelhof“ 4 chalupníky, 3 zahradníky 
a  3 stavení byla vyhořelá. Datelov se však 
postupně rozrůstal, v  roce 1789 už měl 17 
domů, roku 1839 byste zde našli 16 domů 
a  136 obyvatel, hostinec a  mlýn s  pilou. 
Děti z Datelova byly přiškoleny do Děpoltic, 
kam byli Datelovští od r. 1857 i přifařeni, do 
té doby náleželi pod faru dešenickou. Nej-
bližší pošta byla v Dešenicích. Roku 1895 je 
v Datelově („Totalově“) uváděno 118 obyva-
tel v  17 domech včetně samoty Datelovský 
mlýn. V  dalších letech prodělával Datelov 
v počtu obyvatel určité výkyvy, v nichž ne-
lze vyloučit statistickou chybu – 1907 (107), 
1921 (206!). Vinou poválečného odsunu se 
počet obyvatel v  roce 1950 propadl na 30 
a dnes je zde trvale hlášeno 9 osob. 
 -ls-

Kapličky a křížky
Velmi pěkného koníčka má pan Miloš Štefl ze Strakonic, který se systematicky věnuje do-
kumentaci drobných sakrálních památek a výsledky své práce svolil uveřejnit i v našem 
zpravodaji. Asi vás překvapí, kolik takových památek najdete jen na katastru Dešenic viz 
mapka. Berte tedy obrázky pana Štefla jako pobídku k jarní vycházce dešenickým okolím.

Kaple Děpoltice

Studenti Fakulty umění a designu ZČU v Plz-
ni se pod vedením ak. sochaře Jiřího Berán-
ka podílejí na projektu Zaniklé a ohrožené 
kostely, v rámci Plzeň EHMK 2015. Do tohoto 
projektu jsem se zapojila, protože je mi, jako 
věřícímu člověku, sakrální prostor velmi 
blízký a  známý. Při výběru stavby pro mě 
byla důležitá oblast, toužila jsem pracovat 
s objektem v krajině, kterou důvěrně znám, 
která je mojí domovinou. Hledala jsem a na-
šla kapličku nedaleko v  Děpolticích, která 
mne na první pohled okouzlila. 
Podtitulem mé práce je Lidská krajina. Chtěla 
jsem upozornit na projevy člověka v krajině, 
které jí nějakým způsobem spoluutváří a kul-
tivují. Bohužel v dnešní strojové, velkoplošné 
a  konzumní době jsme otupěli či dokonce 
ztratili citlivost předků pro krajinu a její řád.
Hlavním záměrem mé práce bylo znovuo-
bjevit prostor již dávno zapomenuté kaple. 
Materiálem mi byla voda, což má své sym-
bolické opodstatnění. V  základě je voda 
nutná k životu, kde chybí, tam je jen nehos-
tinná poušť. Stejně tak v křesťanství je voda 
symbolem křtu, očištění, duchovního živo-
ta i života vůbec.
Vodou, pomocí akvárií a  konstrukce, jsem 
naplnila prostor kaple. Je skvělé, že přímo 
za kaplí vytéká pramen vody. Mojí vizí do 
budoucna je provést pramen skrz kapli, 
aby voda protékala přes akvária ven. Ještě 
více by to odkrývalo sílu a dynamiku života 
a  vody, která se vylévá dál do luk, přináší 
vláhu, dává růst bylinám... 
Předpokládám, že na konci dubna, bych 
mohla být s prací již definitivně hotová.

 -Monika Hrachová, Lukavice-

Foto Girgl Dollyk

Pozvání AMOKu
Dešenický ochotnický klub AMOK vstupuje letos už do své desáté sezóny. V  té probí-
hající chystáme představení pro děti Ferda Mravenec aneb Škola jízdy na kolečkových 
bruslích, kterou napsal Jiří Teper. Hra je vtipná, a tak věříme, že se bude líbit i dospě-
lým. Ostatně přijďte se podívat – představení v Dešenicích chystáme na 6. června na 
mokřadu, v případě nepříznivého počasí v KD.
Následující den – 7. 6. chceme připomenout 140. výročí proražení mileneckého železničního 
tunelu. Vytvoříme na místě živý obraz v dobových kostýmech, po kolejích projedou drezíny 
a doprovod zajistí dechová kapela. Sejdeme se v 15 h na mokřadu a vyjdeme k tunelu. Kdo 
má chuť se připojit, nechť tak učiní v oděvu alespoň přibližně připomínajícím 2. pol. 19. stol.
 -ls-

Foto Eva Kratochvílová
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V RO C E 2015 N Á S O P US T I L I …
† Aloisie Soušková
† Barbora Preslová

† Josef Kratejl
† Miroslav Denk

Za Miroslavem Denkem
Koncem února předčasně a nečekaně 

zemřel pan Miroslav Denk, dlouholetý 
zaměstnanec úřadu městyse a aktivní 

sportovec. Za jeho obětavou letitou práci 
pro obec mu patří velký dík a vděčná 

vzpomínka. Čest jeho památce!

Blahopřejeme jubilantům
Od 11. dubna
Vlastimila Karlovská 55
Josef Habada 75

Květen
Jan Šlais 65
Květa Kopencová 84
Zdeňka Nováková 78
Vlasta Kostlivá 86
Dagmar Čmelinská 60
František Pytel 72
Ferdinand Janda 71
Hana Linhartová 70

Červen
Marie Pytlová 65
Stanislav Pangerl 60 
Terezie Mrázková 75 
Jiří Hořák 60 
Hana Hopová 60 
Marie Hájková 81 
Paulína Preslová 71 
Slavomír Chlup 60 
Pavla Křížová 72 
Soňa Galuszková 50

Do 10. července
Marie Syrovcová 72
Jiří Kratochvíl 65
Anna Straková 82
Václava Hejduková 55
Tomáš Šafařík 50
Ludmila Hlaváčová 94
Věra Lencová 65

Beseda s Martinem Polívkou
redaktorem MF Dnes a autorem knihy 
Od Roklanu po Pancíř
9. 4. 2015, 18.00, KD Dešenice

Vítání občánků
16. 4. 2015, 16.00, tvrz Dešenice

Májový turnaj v šipkách
9. 5. 2015, 13.00, KD Milence

Okrsková soutěž dobrovolných 
hasičů
23. 5. 2015, 14.00, hřiště Milence

Den dětí, Z pohádky do pohádky
29. 5. 2015, 14.00, mokřad Dešenice

Noc kostelů
koncert Saitenmusik Prüflinger & 
Stoiber Deandl´n, Hohenwarth, 19.00
29. 5. 2015, 18.00  
kostel sv. Mikuláše Dešenice

Pivní slavnosti
od 18 h zahrají Schmiddle boys
30. 5. 2015, 15.00, nádvoří tvrze

Ferda Mravenec
premiéra AMOKu
6. 6. 2015, 17.00, mokřad Dešenice

140. výročí proražení železniční-
ho tunelu, živý obraz
7. 6. 2015, 15.00, mokřad Dešenice

Konec 2. světové války  
v našem kraji
Beseda s A. Gibischem, amatérským 
historikem
11. 6. 2015, 18.00, KD Dešenice

Den otců
21. 6. 2015, 15.00, mokřad Dešenice 

Jednání zastupitelstva městyse
24. 6. 2015, 18.00, KD Milence

Školní akademie
26. 6. 2015, 15.30, KD Dešenice

Memoriál Františka Zachera
4. 7. 2015, 13.00 
hřiště TJ Start Dešenice

Zveme vás 

Dešenický zpravodaj připravila redakční rada ve 
složení: Helena Boučková, Lenka Sýkorová, Jan Rejfek 
a Tomáš Šafařík. 2. číslo IX. ročníku vyšlo 9. dubna 
2015 nákladem 300 ks výtisků. Příspěvky zasílejte 
na adresy: oudesenice@nextra.cz a obecdesenice@
nextra.cz • Evidováno MK ČR E 17235

Okrsková  

soutěž  
dobrovolných 

hasičů
23. 5. 2015, 14.00  

hřiště Milence

21. 6. 15.00 
mokřad  
Dešenice 

Denotců

koncert Saitenmusik Prüflinger & 
Stoiber Deandl ń, Hohenwarth

18.00, kostel  
sv. Mikuláše Dešenice


