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Milé čtenářky
a milí čtenáři

Z Islandu nám napsal Michal Kolář, více na str. 6

Dešenická škola letos oslaví 90 let
První zmínka o vyučování v Dešenicích
pochází sice již z roku 1593, ale pravidelná
výuka začala po zavedení povinné školní
docházky za císařovny Marie Terezie roku
1766. Budova dnešní školy je z roku 1894.
90. výročí se vztahuje ke zřízení české men-

Idylka učitelského sboru na zahradě německé školy, 1927

šinové školy v budově dnešní mateřské školy v září roku 1925. Zastupitelstvo tehdy se
zřízením české školy nesouhlasilo a podalo ještě před jejím otevřením protest, odůvodněný jejím nedostatečným finančním
zajištěním. Školu navštěvovalo průměrně
10–15 žáků, roku 1938 byla uzavřena. Výuka v českém jazyce byla obnovena v roce
1945, což představuje další kulaté výročí.
Při této příležitosti chceme o pouti v prostorách školy otevřít výstavu, která historii
školy připomene. Velmi proto prosíme ty
z vás, kteří vlastníte fotografie z doby školní docházky své či svých dětí o jejich zapůjčení k oskenování, aby byla výstava obohacena i o fotografie pamětnické. Pokud byste
našli i jiné připomínky vaší školní docházky (notýsky, sešity či výkresy), bude výstava o to pestřejší. Předem velmi děkujeme!
-ls-

Držíte v ruce nové číslo Dešenického
zpravodaje, který se změnil nejen vizuálně, ale také, jak věříme, co do obsahu. Najdete v něm informace z úřadu,
ale větší prostor dostaly místní spolky
a sportovní kluby, aktivity školy a navíc
přibylo i pár zajímavostí. Chtěla bych
moc poděkovat všem, kteří si našli čas
a do zpravodaje přispěli ať už textem či
obrázky a doufám, že tak povzbudíme
i přispěvatele další. Uzávěrka příštího
čísla bude 20. března.
Přeji vám všem a vašim blízkým v novém
roce hodně zdraví, nezbytného štěstí,
osobní spokojenosti a radosti ze života.


Lenka Sýkorová

Česká pošta oznamuje,
že 7. ledna 2015 opět otevírá
poštu v Dešenicích
Otevírací doba pošty bude:
úterý, středa 11.00–16.00
čtvrtek 14.00–16.00
pátek 12.00–16.00
V pondělí bude pošta mít zavřeno.
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Aktuality z úřadu

Zatím se připojovat ještě nebudeme

Poplatky za kom. odpad

Neustále se na úřad městyse i na firmu VODOSPOL s.r.o. (resp. DSO Údolí
pod Ostrým) obracíte s dotazy, kdy bude konečně možné se napojit na novou kanalizaci. Bohužel v současné situaci to zatím uskutečnitelné není.

Poplatky za komunální odpad bude zastupitelstvo schvalovat v lednu, neboť
po konzultaci obecně závazné vyhlášky
Městyse Dešenice o místním poplatku
za svoz komunálního odpadu bylo úřadu odborem veřejné správy MV sděleno,
že podklady pro výpočet poplatku musí
vycházet z výdajů za svoz zaplacených
v předchozím roce. Protože v prosinci nebyla fakturace uzavřena, výše poplatku
se může schválit až v lednu. Termín jeho
splatnosti bude včas oznámen na vývěsce (úřední desce) a webových stránkách
www.sumavanet.cz/umdesenice Všem
občanům se tímto omlouváme za komplikace úřadem nezaviněné.

Vodné
Cena vodného zůstává v letošním roce
stejná jako v roce 2014, tj. 20,22 Kč za m3
tj. 23,23 Kč s DPH.

Kompostéry
Dešenice obdržely ze Státního fondu životního prostředí dotaci na kompostéry, které
jsou připraveny k distribuci občanům, s nimiž na ně městys uzavře smlouvu o výpůjčce a darovací. Podle podmínek dotace zůstanou kompostéry pět let majetkem obce a po
uplynutí této doby přejdou do vlastnictví
uživatelů. Do ZŠ a MŠ Dešenice přijdou dva
velké dřevěné kontejnery o objemu 5 tisíc litrů. Plastové kontejnery jsou v objemech 600
l (15 ks), 900 l (6 ks) a 1400 l (180 ks).

Pejsci
Poplatek za psa se letos nemění. V poslední době se však objevilo několik stížností
na volně pobíhající psy v obci. Prosíme
proto majitele psů, aby dbali obecně závazné vyhlášky o pohybu psů na veřejném prostranství a své psí přátele zajistili.

Kácení stromů
Upozorňujeme občany, že podle vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v intravilánu obce
v případě, že se jedná o strom s obvodem
vyšším než 80 cm a více než 130 cm vysoký, je třeba žádat o povolení místní obecní úřad (netýká se ovocných stromů).

Tříkrálová sbírka
Letos probíhá od 2. do 14. 1. V Dešenicích
vyjdou koledníci již popatnácté. Všem
dárcům za příspěvky velmi děkujeme.

Do nynějšího dne nebylo bývalým vedením
radnice provedeno předání vodohospodářské infrastruktury (kanalizace) provozovateli – tedy DSO Údolí pod Ostrým. Z tohoto
hlediska kanalizaci tedy stále nelze provozovat. Ihned po tomto zjištění byla ustanovena technická komise, jejímž prvořadým
úkolem bylo provést kontrolu kanalizace
společně se zástupci odborné firmy. Na základě prvních kontrol bylo zjištěno, že do
kanalizace, konkrétně do kanalizačního
řadu, který byl vybudován v I. etapě (dokončen v prosinci 2008 a nyní již po záruční
době, která uběhla v prosinci 2013) natéká
velké množství tzv. balastních vod (vod
do kanalizace nepatřících - dešťová a podzemní voda, voda z potoka) a tento nátok je
nutno vyloučit. Zůstal-li by nátok ve stávající výši či by ještě narůstal, znamenalo by

to do budoucna velkou finanční zátěž, jak
pro obec, tak hlavně i pro občany, jimž by
se skokově zvyšovalo stočné. Balastní vody
by totiž velkou měrou navýšily množství
splaškové vody odtékající na ČOV v Nýrsku
a náklady na její čerpání. V rámci celé kanalizace bude účtována likvidace veškeré
vody, která na ČOV přiteče.
Je proto nyní naší prioritou odstranit problémy vzniklé na I. etapě, tak aby se žádné
náklady nepřenesly v budoucnu na bedra
občanů. Z tohoto důvodu není zatím možné,
aby se občané připojovali, neboť v momentě
zprovoznění kanalizace lze místa nátoků jen
velmi obtížně odhalit a tyto problémy řešit.
Chápeme, že tato zpráva mnohé z vás nepotěší, ale plně věříme, že toto prodlení se
nám všem v budoucnu jistě vyplatí.
-úm-

Informace o probíhajících stavbách
Řada z vás si jistě povšimla, že základní
i mateřská škola procházejí rekonstrukcí.
Vyměněna budou okna, nově jsou osazována plastová a obě budovy budou následně
zatepleny a výrazně změní svůj dosavadní
vzhled. Projekt je financován z dotace Státního fondu životního prostředí.
V dešenické tvrzi od podzimu probíhá II.
etapa rekonstrukce, která je financována z regionálního operačního programu
(ROP) Jihozápad. Po dokončení zde bude
dle podmínek dotace otevřeno muzeum
pivovarnictví. Zpřístupněna tak bude
celá budova tvrze a část sýpky.

Do konce června proběhne II. etapa opravy místních komunikací, financována
rovněž z ROP Jihozápad. Bude ve větším
rozsahu než loňská. Jedná se např. o dokončení chodníku do Milenců, v Dešenicích bude upravována cesta u domu čp.
125 (bývalá synagoga), okolo bytovek
na návsi, směrem k fotbalovému hřišti,
v tzv. Malinovce aj. Zástupci úřadu před
započetím stavby osobně obejdou občany, kteří bydlí v částech obce dotčených
stavbou a podají jim informace.
-ls-

Návrh rozpočtu na rok 2015
Zastupitelstvo na svém řádném zasedání dne 17. 12. 2014 projednalo a schválilo
návrh rozpočtu na rok 2015, který připravila finanční komise ve spolupráci s radou
a tajemnicí úřadu. Předložen byl návrh
rozpočtu s předpokládaným schodkem ve
výši 9.721 tis. Kč.
Základní provozní rozpočet předpokládá
schodek 480 tis. Kč (v této části rozpočtu je
lesní hospodářství, provoz úřadu, ZŠ a MŠ,
odpady, bytové a nebytové hospodářství,
a další). V této části rozpočtu bylo pamatováno také na činnost spolků a podněty občanů,
kterým bych chtěl za návrhy poděkovat.
Investiční část rozpočtu předpokládá schodek ve výši 9.241 tis. Kč a zahrnuje rekon-

strukci tvrze, rekonstrukci místních komunikací, zateplení ZŠ a MŠ a další menší
projekty. Všechny investiční akce pokračují z roku 2014.
Kromě úhrady schodku (9,7 mil. Kč) bude
Městys v roce 2015 hradit i splátky úvěrů
(rekonstrukce mostu, výstavba bytů, rekonstrukce tvrz, rekonstrukce komunikace) ve výši 1,9 mil. Kč. Celkem tedy bude
nutno hradit částku 11,6 mil. Kč. Část bude
hrazena z běžného účtu, část bude hrazena navýšením úvěrů. Od roku 2016 splátky
úvěrů vzrostou na 2.685 tis. Kč.
David Kratejl
předseda finančního výboru
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SDRUŽENÍ
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ

SDH Žíznětice
Ač počtem členů malé, dává o sobě žíznětické SDH vědět. Ženské družstvo vyrazilo loňského roku na soutěže celkem 4x,
a z toho 3x získalo 1. místo (ve Velenovech
a Záhorčicích), v Jindřichovicích vybojovaly
ženy také 1. místo a získaly Pohár starosty.
Muži byli soutěžit 13x. V Žíznětické soutěži
byli 3., v Zelené Lhotě v soutěži Šumavský
hasič získali také 3. místo a v Jindřichovicích v Poháru starosty byli 2. Celkově jsou
v Pošumavské hasičské lize muži 24.

Václav Toman

starosta SDH Žíznětice

Činnost Sdružení
dobrovolných
hasičů Milence
Milenečtí hasiči v roce 2013 obnovili a rovněž nově vybavili ženské družstvo, čítající
9 členek, mají tedy celkem 28 členů. Krom
mikulášského šipkového turnaje pořádají
celou řadu dalších akcí: karetní turnaje
v prší a pokeru, stavění májky a jiné. Turnaj v prší se bude konat v 1. čtvrtletí 2015,
v době uzávěrky zpravodaje nebyl ještě
přesný termín znám, proto sledujte webové stránky městyse a vývěsky, ať turnaj
nepropásnete!

Karel Řehoř

velitel SDH Milence

Mladí hasiči mají co oslavovat
Naše dešenická základna čítá celkem 68
členů, z toho 19 žáků, 16 žen a 33 mužů.
Družstvo mužů se zúčastnilo všech soutěží v rámci okrsku, mj. soutěže ve Slavo-

šovicích, kde se umístili na 2. místě. Ženy
se také zúčastnily všech soutěží v rámci
okrsku a postoupily do posledního okresního kola, kde se umístily na 4. místě. V hasičské požární lize pak obsadily 7. místo.
Nejúspěšnější však byla naše žákovská
družstva. Děti se zúčastnily celkem asi 15
soutěží, kde se pravidelně umisťovaly na
medailových příčkách. Největšího úspěchu
dosáhli žáci ve hře Plamen, v níž se družstvo mladších umístilo na 3. místě a starší
žáci na pěkném 6. místě, a tím se postarali
o historicky nejlepší výsledky našeho sboru. Žáci se také zúčastnili dětské hasičské
ligy okresu Klatovy, ve které obě družstva
obhájila loňská 2. místa.

Žákovské družstvo SDH Dešenice, foto E. Kratochvílová



Iveta Kindlmanová

Divišovičtí hasiči

Dětský den v Divišovicích, foto E. Hüttl

Společný výlet, foto E. Hüttl

SDH Divišovice má 10 členů. Výčet akcí, které společně připravují, je však úctyhodný.
Pro děti každoročně připravují dětský den
(za špatného počasí je připraven alternativní program v hasičské klubovně – fotbálek
či deskové hry). V létě si udělali společný

výlet do hospůdky Zemanka. 21. prosince
si u stromečku společně zazpívali při svařeném víně koledy a na Štědrý den se večer
pravidelně sejdou u kapličky, aby si navzájem popřáli.

Eduard Hüttl

SDH Děpoltice a jeho úspěchy
V minulém roce 2014, jsme opět nezaháleli.
V květnu jsme postavili májku a uspořádali
pouťovou zábavu. K poslechu hrál pan Tomáš Jonáš. O pár týdnů později jsme na požádání majitele pana Fausta pomáhali s čištěním strážovského koupaliště. Také jsme
u nás v Děpolticích přivítali rodáky z Německa. Velmi nám pomohla dešenická kuchařka
paní Šteinerová, která připravila pohoštění
o polévce, hlavním chodu a dezertu.
Tento rok jsme se spíše věnovali hasičským
soutěžím, které nám zabraly spoustu času,
ale výsledky stály za to. Letošní rok jsme
sestavili 2 družstva mužů (A, B) a družstvo
žen, kterým se, byť začínaly, nevedlo nejhůř. Družstvo mužů se celkem zúčastnilo

27 soutěží a družstvo žen 14 soutěží. Dovolil bych se zmínit o pár pěkných umístěních,
které naše družstvo zviditelnily a posunuly dál. Na okrskové soutěži v Zelené Lhotě,
se mužské družstvo A umístilo na 1. místě
a družstvo B na místě 3. Družstvo žen, pro
které byla tato okrsková soutěž premiérou,
se umístilo na 2. místě ze 3 družstev. V Záhorčicích se muži spolu s ženami umístili na 3.
místech. Ve Strážově se vedlo jen ženám, které skončily na místě 3. Velice zajímavá soutěž
se uskutečnila v Kozí, kde se ženám „povedl“
velice nesehraný útok a skončily na posledním místě. Na Zelené Lhotě se ženy i muži
umístili na 4. místě. Ženám se také povedlo
odvézt si putovní pohár z Malé Vísky s časem

36,52 s. Náš sbor se také účastnil soutěže PS 8
ve Slavošovicích, kde jsme po usilovném boji
skončili na 5. místě a ženy na místě 2. V Tupadlech se ženy umístily ve vyřazovacím útoku
na 2. místě a celkově v Pošumavské hasičské
lize skončily na 4. místě.
Objeli jsme i pár nočních soutěží, které byly
velice zajímavé. V Janovicích se muži umístili na 5. místě a ženy na 3. místě. V Přetíně
jsme běželi klasický i sportovní útok. Muži
se v klasice umístili na 3. místě, ve sportu
na 5. místě a ženy na obojím útoku na 1.
místě. Doufáme, že se nám stejně bude dařit
i v letošním roce, ne-li lépe.

Tomáš Mottl

starosta SDH Děpoltice

4

Dešenický zpravodaj / leden 2015

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ve středu 21. ledna 2015
v době od 13.00 do 16.00
v budově ZŠ (1. patro,
II. třída)
	
  

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
VALENTÝNSKÝ BÁL

KDY? 14. 2. 2015. Od 15 hodin.
KDE? V KD Dešenice.
Bohatá tombola, vyhrává každý!
Těšíme se na všechny
krásné masky!
	
  

Zápis do mateřské
školy v Dešenicích

Foto Eva Kratochvílová

Adventní setkání

Celý adventní čas se děti MŠ a ZŠ připravovaly na Vánoce. Vyráběly přáníčka, dárky
pro své blízké a výzdobu do škol i domů. Do všech činností vložily nemalé úsilí, mnoho práce, nadšení, radosti i těšení.
Připomněli jsme si většinu vánočních zvyků
a tradic a poslouchali jsme CD plné pohádek
namluvených známými českými herci.
Předvánoční čas vyvrcholil novinkou – adventním trhem ve tvrzi spojeným s orlojem
ochotníků. Přišlo hodně lidí a konečně jsme
se mohli pořádně pochlubit našimi dětskými výrobky. Určitě jste byli překvapení, jak
šikovné děti máte a jaké hezké věci vyrábějí. Jsem ráda, že jsme se mohli pochlubit široké veřejnosti, protože do školy moc cizích
lidí nepřijde, ani na dny otevřených dveří.
Letos máme ve škole samé hodné děti, takže
k nám ošklivý čert ani nemusel. Mikuláš na
nás ale nezapomněl, schoval nám ve škole dobroty. I v MŠ všichni dostali sladkou
nadílku. Rozdávaly ji školní děti, které se

každoročně převlékají za čertíky a anděly
a s radostí chodí trošičku postrašit mrňata.
Těsně před vánočními prázdninami začala
výměna oken v budově ZŠ. Bojové podmínky a výuku ve tvrzi všichni přijali s nadšením. A nakonec to bylo i příjemné zpestření.
Také z těchto důvodů neproběhly některé
vánoční akce, ke kterým se ale opět v příštích letech vrátíme. Děkujeme všem za pochopení, stálou přízeň a podporu.
Za všechny žáky ZŠ, děti MŠ a celý pedagogický sbor vám přeji do roku 2015 hlavně
hodně zdraví, štěstí, splněných přání, trochu peněz, hodně sil a pevných nervů, fůru
dobré nálady, nadšení, tolerance a úcty
k druhým a jejich práci.
-such-

Plavu si ani nevím jak…

KDY? 2.dubna 2015.
Od 8:30 do 15:00 hodin.
KDE? V mateřské škole.

S sebou zákonný zástupce přivede dítě, vezme jeho rodný list
a kartičku zdravotní pojišťovny.

Předplavecký a plavecký výcvik dětí z mateřské a základní školy jsme letos absolvovali v období podzimu.
Mohu „naše“ děti jen pochválit. Přes počáteční potíže některých dětí skamarádit se s vodou, nakonec všichni odcházeli s úsměvem a vysvědčením o veliké
snaze a šikovnosti.
Přesto některé děti ve dnech, kdy jsme jezdili do bazénu, do školky právě proto nechodily. Chápu, pokud je dítě nachlazené nebo má
jiné obtíže, ale nedovedu ovšem pochopit

jiné „důvody.“ Finančně rodinu stokoruna
týdně nezruinuje a vyhlídka toho, že si dítě
zaskotačí s kamarády, navíc se naučí, pokud
ne plavání, tak alespoň kladnému vztahu
k vodě a pod vedením zkušených a navíc
velmi vstřícných „plavčic“, je přece dostatečnou satisfakcí. Přesto… Tak snad příště.
Dost nářků, kdo s námi na plavání jezdil, ten
si to vskutku užil a odnesl si spoustu pěkných zážitků. Věřím, že se brzy sami s dětmi
do bazénu vypravíte a uvidíte jejich pokroky.
-vlc-
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Přivítání adventu u dešenické tvrze

Živý orloj ve věži dešenické tvrze, foto Girgl Dollyk

VU3V

Virtuální univerzita
třetího věku

Tři a půl roku se dešeničtí seniorští
studenti pod vedením lektorky Heleny
Boučkové scházeli napřed v budově školy, později ve tvrzi ke studiu Virtuální
univerzity třetího věku nad různými tématy. Doma pak zpracovávají na počítačích průběžné testy a na konci každého
semestru i závěrečný test. Letos probírali
v letním semestru Lesnictví a v zimním
Historii a současnost české myslivosti. 10.
prosince 2014 se ve tvrzi sešli k poslední
přednášce a sedmnáct žáků se chystá 15.
ledna do Prahy na závěrečný seminář
a hlavně na slavnostní promoci. Tu pořádá jako poděkování za roky studia v aule
České zemědělské univerzity v Suchdole
Provozně ekonomická fakulta. Na tento
slavnostní okamžik pojedou s lektorkou
všichni senioři, mnozí z nich i s rodinnými příslušníky. Zvláštní poděkování
od studujících patří Úřadu městyse Dešenice, protože pro žáky VU3V vypraví
na promoci do Prahy autobus. Promocí
ale dešeničtí studenti nekončí. Budou
pokračovat v učení dál. Pro další semestr
si vybrali téma Dějiny oděvní kultury II.
a od 4. února 2015 budou probírat odívání
17. a 18. století. Srdečně mezi sebe zveme
i další zájemce o studium VU3V.
-ek-

Podzim opět vystřídala zima. A se zimou samozřejmě přichází advent, jenž je předehrou
pro nejkouzelnější sváteční období celého
roku - Vánoce. Začátek adventu je vždy velice symbolický. Domy se zdobí věnci, jmelím a barevnými světélky. Všude je radost
a dobrá nálada. Přesně tak tomu bylo i na
oslavách u dešenické tvrze. Sešli jsme se zde
v dobrém rozmaru, abychom obdivovali kreativní vynalézavost dětí spojenou s vánoční
tématikou. Žádné vánoční „trhy“ by se však
neobešly bez občerstvení. V tomto případě

v podobě klobás a svařeného vína. Program
byl zahájen spuštěním orloje, ve kterém se
představilo dvanáct světců počínaje sv. Mikulášem a konče sv. Prokopem. Později následovalo představení s názvem „Ohňová
show“, v níž se předvádělo několik dechberoucích kreací s ohněm. Vše bylo na konec
završeno rozsvícením vánočního stromku.
Osobně doufám, že jste si to užili, a že to ve
Vás vzbudilo vánoční náladu.
Přeji vám všem šťastný nový rok,

Zdeněk Uldrych

Tvoření ve tvrzi aneb Dešenické tvrzení na
téma advent a Vánoce
V sobotu 22. listopadu uspořádal Klub žen
v prostorách tvrze akci nazvanou Tvoření ve
tvrzi aneb DEŠENICKÉ TVRZENÍ.
Úvodem dovolte několik čísel. Do dešenického Klubu žen v současné době dochází 10
žen. Tvoření ve tvrzi uspořádaly už počtvrté. Během soboty do tvrze zavítalo více než
120 návštěvníků a vypilo se 11 litrů svařeného vína. O občerstvení hostů se příkladně
jako pokaždé postaraly Zdeňka a Zdenina
Baraňákovy. Pro návštěvníky bylo připraveno celkem 18 aktivit např. korálkování,
výroba adventních věnců, vánoční přáníčka z quillingu, barevná mýdla aj.

Eva Kratochvílová

Foto E. Kratochvílová

Svaz chovatelů Nýrsko

Chovu zdar

Základní organizace (ZO) Českého svazu
chovatelů Nýrsko byla založena v roce
1969 a mezi její zakládající členy patřili
přítel Jiřík, Skala, Kovařík a Eman Svoboda. Tito chovatelé si zaslouží být připomenuti, neboť odvedli v chovatelství velký
kus práce a bohužel ne každý chovatel si
na své zakládající členy vzpomene.
Nýrská ZO se může pochlubit úspěšnou
regionální výstavou, na níž bylo možné
vidět přes 800 ks králíků, drůbeže a holubů. Vždyť nás navštívil i sám předseda
svazu, a to je pro naše chovatele veliká
pocta. Poděkování patří také dešenickým
zastupitelům, kteří nám zapůjčili sál v Milencích na vyhodnocení výstavy a podpořili nás i finančně. V roce 2014 se konala
v Nýrsku první výstava mladých chovatelů pod záštitou Plzeňského kraje a starosty města. Na to, že se jednalo o první
výstavu tohoto druhu v Nýrsku, byla velmi úspěšná. Obeslalo ji 26 mladých cho-

vatelů, kteří předvedli přes 150 ks svých
miláčků a potěšující na tom je, že máme
i v Dešenicích zastoupeného mladého
chovatele Járu Petříka, kterého k chovatelství vede jeho táta. Škoda, že takových
otců není více, patří proto celé rodině Petříkovic jedno velké poděkování a uznání.
Poděkování patří i všem zúčastněným
mladým chovatelům, a to i těm, kteří z našich obcí nepocházejí. Aby se taková akce
mohla uskutečnit, je třeba vytvořit dobré podmínky, a kdo jiný se toho obvykle
ujme, než starší chovatelé. V naší organizaci máme naštěstí členy velmi schopné.
Na závěr mi dovolte, abych novému zastupitelstvu popřál mnoho pracovních a soukromých úspěchů a těším se na další spolupráci, Všem dobrým lidem bych chtěl
popřát v novém roce 2015 mnoho úspěchů
hodně zdraví s pozdravem Chovu zdar!


Karel Krejčíř
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Ohlédnutí za fotbalovým rokem 2014 v Milencích
Norton Milence na jaře letošního roku 2014
započal sezónu v malé kopané v 1. lize již 18.
ročníkem Klatovské Open ligy. V jarní části sezóny to pro Norton dopadlo z 8 zápasů
dvěma výhrami a jednou remízou.
V létě byl už potřetí za sebou pořádán v Milencích triatlon, pořádaný opět Líborem
Kratejlem. Následující víkend, 12. července
2014, se sešlo 17 týmů na jubilejním 10. ročníku Memoriálu Josefa Staňka v malé kopané. První místo obhájil tým „Viva Hudčice“
z Příbrami a za to si vysloužil hlavní cenu
v podobě selete, druhý tým „Co chceš“ si
odnesl krocana a třetí „Hokejky“ dostaly
krůtu. Norton skončil ve čtvrtfinále s vítěznou Vivou (ale měli namále:-)). Dovednostní
soutěž o sud piva vyhrál Jan Kojan z týmu
„Pojď sem, kam jdeš“ a individuální ocenění čekalo i na nejlepšího brankáře (Vlastimil
Hromada – „Co chceš“), nejlepšího střelce

Dešenický fotbal se
prosazuje i ve III. třídě
Po loňské velmi úspěšné sezóně a postupu
do III. třídy okresního přeboru jsme byli
všichni napjati, jak si v této soutěži povedeme. Po podzimní části jsme na 4. místě a na
prvního ztrácíme pouze 3 body. Je to velký
úspěch dešenické kopané. Chtěl bych touto
cestou poděkovat všem věrným fanouškům,
ale také našim sponzorům a hlavně vedení
městyse, bez kterého bychom neměli tak
dobré zázemí. Tímto také všechny srdečně
zvu na další zápasy v jarní části sezóny.

V. Pytel

Tabulka III.třídy okresního
přeboru po podzimní části
1.

Hartmanice

13 9 2 2

37:19

29

2.

Týnec

13 6 6 1

42:26

27

3.

Bezděkov

13 7 3 3

36:22

27

4.

Dešenice

13 6 5 2

40:28

26

5.

K. Hory

13 7 3 3

37:29

26

6.

Velhartice

13 7 3 3

27:23

26

7.

Ž. Ruda

13 5 4 4

35:36

23

8.

Budětice

13 5 2 6

31:31

18

9.

Svéradice B

13 4 2 7

22:24

15

10.

Švihov

13 3 4 6

33:32

14

11.

V. Hydčice

13 3 4 6

19:28

14

12.

Žihobce

13 4 2 7

15:32

14

13.

Zavlekov

13 0 7 6

21:30

9

14.

Milčice

13 1 1 11

25:60
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(Karel Kalivoda ml. – „Hokejky“) a nejlepšího hráče (Ondřej Kadlec – „Big team“).
Léto uteklo jako voda a byla tu podzimní
část ligy, v níž se Nortonu nakonec podařilo vyhrát jen třikrát. Suma sumárum, SK
Norton skončil na 6. místě s 16 body a HPP
Milence se umístilo na místě 9. s body čtyřmi. Pro Norton to byl nejhorší výsledek od
roku 2002, kdy Norton skončil v lize na 7.
místě a když již jsme u historie, tak od roku
2004 byl Norton vždy na stupni vítězů.
Jedinou cenou, kterou Norton dostal
na slavnostním vyhlášení konaném na
Rozvoji v Klatovech, byla cena v anketě
„Osobnost roku 2014“ pro Zdeňka Zdichynce. Ještě by se dalo říct, že nakonec ještě
jedna cena putovala do Milenců a to cena
„Nejlepší rozhodčí“ pro Romana Kapra
Gschwendtnera, který je nedílnou součástí
klubů HPP a Nortonu.

Vzhledem k účasti hráčů na zápasech v lize
a jejich výsledky se oba týmy HPP a Norton
na ukončení své sezóny 2014 domluvili,
že se sloučí pro nadcházející sezónu 2015
s jednou soupiskou hráčů, kteří chtějí nadále hrát. Zůstat by měl název SK Norton,
už kvůli tradici a v čele by měl být Hugo Syrovec, který vlastně byl zakladatelem Nortonu v roce 1997.
Svým jménem a zároveň ještě jako prezident
klubu, tak i jménem klubu bych chtěl poděkovat za spolupráci již s bývalým starostou městyse Dešenice Janem Rejfkem, kdy bez jeho
pomoci by malá kopaná v Milencích neměla
takové zázemí a tím i úspěchy.
Jestli jste článek dočetli až sem, tak bych
vám chtěl všem popřát úspěšný nový rok.



Zdeněk Zdichynec
prezident SK Norton Milence

Island

Polární záře na Islandu, foto M. Kolář.

Zdravím Dešenické! …snad si mě ještě pamatujete
Před dvěma lety mě kontaktoval kamarád,
který byl na Islandu, že mi sehnal práci.
Jednalo se o práci na farmě zaměřené převážně na chov ovcí a skotu. Jak se ukázalo, tak mezi hospodařením doma a zde je
veliký rozdíl, který je ovlivněn počasím,
které se zde mění každou chvilku. Proto
v letním období je zapotřebí vše stihnout
v daleko kratším čase než u nás.
Oblast, ve které jsem pracoval, se jmenuje Mýri (v překladu ‚‘Bažina‘‘) na farmě
u města Borgarnes.
Léto na Islandu je trošku krušnější, jelikož
slunce skoro nezapadá a usínat za slunečné
noci je obtížné. Zato zima je velmi podobná
té naší, je tu jen o poznání více sněhu a téměř nepřetržitě zde fouká silný vítr. Největší nádhera na Islandu v zimě jsou polární
záře. Když na obloze tančí zelené a červené
pruhy, je člověk schopen do zimy vyběhnout jen v tričku a užívat si tu krásu.

Nyní žiji v Reykjavíku, kde jsem si našel
novou práci. Lidé na Islandu jsou velice
přátelští, většina z nich mluví anglicky, tak
není problém se domluvit.
Ještě pár zajímavostí Islandu: Žije zde něco
málo přes 300 000 obyvatel a polovina
z toho žije v Reykjaviku. Před nedávnem
se probudila jedna ze zdejších sopek a doposud chrlí popel. Pivo je zde drahé a bez
pěny. Co se týče jídla, hlavní potravinou je
zde skopové, hovězí a rybí maso. Islandskou specialitou jsou ovčí hlavy, ovčí varlata, shnilé ryby, koňské a velrybí maso.
Není zde železnice, a proto se jezdí převážně autobusy a mezi městy letadly.
Jako jediné na světě je zde museum penisů, lidských i zvířecích. Obrovskou výhodou je zde termální vytápění.
Je to neposkvrněná země s nádhernou
krajinou.

Michal Kolář

7

Dešenický zpravodaj / leden 2015

Obecní knihovna

Půjčit a přečíst si dobrou knihu není
v Dešenicích problém. Stačí jen zajít do
místní knihovny a vybrat si z celé řady
žánrů a titulů. Během své existence
knihovna několikrát měnila své sídlo.
V současné době ji můžete najít v prostorách u kulturního domu. Její vedoucí,
paní Marie Hájková, se o ni stará již více
než 15 let. K zapůjčení je zde připraveno
přes stovky knih a některé časopisy.
Tuto možnost využívá kolem 40 čtenářů. Je dobře, že mezi nimi jsou i místní
děti, které se svými učitelkami navštěvují knihovnu jednou za 14 dní.
Paní Hájková pro ně připravuje různé
vlastivědné a naučné soutěže.
Doufejme, že knihovna bude i v dalších
letech poskytovat své služby a že se dočká
i důstojnějších prostor pro svoji činnost.

Tomáš Šafařík

Spolupráce s moravskými
myslivci již druhý rok
V roce 2013 jsme díky nezměrnému úsilí
pana Edy Martínka navázali nová přátelství
s kamarády v zeleném z Moravy, takto členy
MS Bukovina Popovice a MS Laňka Dolní
Němčí. Účastnili jsme se hned dvou honů na
drobnou zvěř. Mile nás překvapilo zazvěření honiteb zaječí a bažantí zvěří. Samotnému honu ovšem předcházelo srdečné přijetí
v obou sdruženích a zažili jsme pravou moravskou pohostinnost, na kterou jen tak nezapomeneme. Na oplátku myslivci z Moravy
zavítali k nám a účastnili se dvou honů na
černou a vysokou zvěř. Učarovala jim zdejší
šumavská příroda, hlavně kopcovitý terén.
Při pohledu na jelení zvěř, která se u nich
nevyskytuje, si kolegové z Moravy odnášeli
nezapomenutelné zážitky. Poděkování patří hasičům z Dešenic, kteří nám propůjčili
prostory k posezení i občerstvení, dále pak
Hedvice a Pavlovi Nových, kteří ukázali své
kulinářské umění. V roce 2014 spolupráce
s „Moraváky“ zdárně pokračovala a věříme,
že se stane tradicí. Těšíme se na další setkání s kamarády z Moravy a doufáme, že se jim
u nás bude líbit, alespoň tak jako nám u nich.

Josef Němec

Našla jsem se v novém cirkuse

Jiřina Adamková při svém vystoupení v Dešenicích, zahájení adventu. Foto Girgl Dollyk.

Co je vlastně nový cirkus?
Je to forma současného divadla, které kombinuje artistické výkony, živou hudbu a divadelně cirkusovou atmosféru. Zatímco
v tradičním cirkusu nepředstavuje artista
než sebe, divadelnost nového cirkusu vychází ze schopnosti artistů utvářet hereckou postavu a představovat příběhy a myšlenky před zraky diváků. Jeden z důležitých
identifikátorů také je, že se v představeních
neobjevují živá zvířata.
Jak jsem se k tomuto netypickému žánru
dostala?
Při studiu na střední škole v Plzni jsme si
spolu s kamarády začali krátit volné chvíle
v parku tréninkem s poi a tyčemi. To jsou
nástroje, které používáme při ohnivé show.
Později jsme začali vystupovat pod jménem
Estela de fuego. Postupem času začaly přibývat i další cirkusové disciplíny, jako je
žonglování, párová a závěsná akrobacie.

Před čtyřmi roky vše vyvrcholilo založením
občanského sdružení Žonglér o.s., které má
za cíl dostat nový cirkus do povědomí široké
veřejnosti v Plzeňském kraji. Pořádáme každoročně v Plzni festival ŽONGLOBALIZACE.
Vedeme kurzy cirkusových disciplín pro
děti i dospělé. Pravidelně vystupujeme po
celé České republice i v zahraničí. V neposlední řadě se věnujeme i sociální práci, kdy
k řešení sociálních problémů využíváme
inovativní spojení cirkusových umění a sociální intervence. Tomuto spojení se říká sociální cirkus. Ten má za cíl všeobecný rozvoj a sociální začlenění, převážně mládeže.
Proč právě nový cirkus?
Baví mě dělat něco originálního a překonávat věci, které se někomu mohou zdát nemožné. Nový cirkus mě naučil, že nic není
nemožné. Musí se to prostě zkusit.


Jiřina Adamková

Šipkový sport je v Milencích doma

Foto J. Vosmik

Na sobotu 13. 12. připravilo SDH Milence
v tamním sále KD už 8. ročník Mikulášského turnaje v šipkách. Účast byla tentokrát

rekordní v historii turnaje nejvyšší – celkem
64 hráčů, z toho 28 dětí. Kategorii mladších
dětí vyhrála Lenka Janoušová, 2. místo patřilo Danielu Masnému a 3. místo vybojoval
Daniel Nenadál. Mezi staršími dětmi byl
nejlepší Oliver Rubáš, následovali ho Matěj
Kunc na 2. a Jan Toman ml. na 3. příčce. Z dospělých nejlépe mířil Radek Nový, na 2. místě
Jaroslav Kindlman a na 3. místě skončil Aleš
Karásek. V kategorii dospělých byla udělena
i tradiční cena útěchy – zlaté prasátko, kterou tentokrát získal František Bastl.

Karel Řehoř
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Zveme vás

V R O C E 20 14 S E N A R O D I L I …
* David Latko
* Eliška Kuncová

Myslivecký bál
16. 1. 2015, 20.00
KD Dešenice

VU3V

4. 2. 2015, 20.00
zahájení nového studia Univerzity 3. věku, 18.00, budova úřadu

Dětský maškarní bál
14. 2. 2015, 15.00
KD Dešenice

Hasičský bál

V R O C E 20 14 N Á S O P U S T I L I …

Blahopřejeme jubilantům
Leden
Růžena Černá
Jiří Fraus
Miroslav Cihlář
Emilie Pangerlová

Únor

7. 3. 2015, 15.00
KD Dešenice

Anna Soušková
Květoslava Bartůňková
Milena Tremlová
Jiří Oliberius
Aloisie Soušková
Pavel Nový
Marie Šlehofrová
František Paško
Jiří Tvaroh
Helena Nová
František Ryšavý
Karel Řehoř

Jarní tvrzení

Březen

21 2. 2015, 20.00
KD Dešenice

Masopustní průvod
28. 2. 2015, 13.00
zahájení u kašny

Oslava MDŽ

21. 3. 2015, 10.00–17.00
jarní tvoření na téma jaro a Velikonoce, tvrz Dešenice

Šipky

21. 3. 2015, 15.00
turnaj v šipkách Děpoltice, fara

MS Diana

21. 3. 2015, 16.00
myslivecké sdružení Diana, výroční schůze, KD Milence

Facebook
Informace o nadcházejících
událostech najdete nově také na
facebooku, doplňujeme pravidelně tamní fotoalba. Zadejte na FB
Dešenice a okolí a přidejte si nás…
Dešenický zpravodaj připravila redakční rada ve
složení: Helena Boučková, Lenka Sýkorová
a Tomáš Šafařík. 1. číslo IX. ročníku vyšlo 8. ledna
2015 nákladem 300 ks výtisků. Příspěvky zasílejte na
adresy: oudesenice@nextra.cz
a obecdesenice@nextra.cz.
Evidováno MK ČR E 17235.

Karel Pěnkava
Jana Pašková
Václav Toman
Danuše Mottlová
Marie Míšková
Zdena Cihlářová
Marie Pulcová
Josef Král
Jaroslav Mlád
Jiří Herman

Do 10. dubna
Ladislav Hlůžek
Jan Šroubek
Jarmila Votavová
Václav Votava

† Vojtěch Klička
† Milan Hyndrák
† Jiřina Kolářová
† Marie Macháčová
† Anežka Mašková
† Jiří Pytel
† Jana Pytlová
† Irena Tomášková
† Jiří Pangerl

Myslivecké sdružení Diana
vás srdečně zve na

Myslivecký bál

16. 1. 2015, 20.00
KD Dešenice

k tanci a poslechu hraje skupina
Orion, bohatá zvěřinová tombola
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SDH Dešenice vás srdečně zve na

Tradiční hasičský bál

21. 2. 2015, 20.00 KD Dešenice

K tanci hraje kapela HUBERTKA, bohatá tombola!

