
Milé čtenářky a milí čtenáři,
jaro je tady a s ním krom procházek do 
přírody máme i  příležitost k  zevrub-
nému úklidu. Věnujte tedy prosím po-
zornost informaci o  svozu odpadu na 
přelomu dubna a května, o němž infor-
mujeme na 2. straně. 
S  jarem také začíná fotbalová soutěž. 
Mužstvu TJ Start Dešenice se v této sezo-
ně daří, a tak fanoušci jistě nevynechají 
příležitost povzbudit fotbalisty při zápa-
sech, jejichž přehled najdete na s. 6. 
V  únoru letošního roku se obecní 
knihovna přestěhovala na tvrz. Nové 
útulné prostory snad přilákají i  nové 
čtenáře, zdejší knihovna má co nabíd-
nout, více najdete na s. 7. 
V  tomto čísle také přinášíme informaci 
o připravovaném srazu rodáků a přátel 
Dešenicka. I  když je plánován až na 1. 
října, byli bychom rádi, kdybyste zájem-
ce o  toto setkání kontaktovali už nyní, 
abychom sraz mohli dobře připravit 
a účastníci na ně rádi vzpomínali. 
Přeji vám příjemné a pohodové  
jarní dny...
 Lenka Sýkorová
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Masopust  
v Dešenicích
Letos si o masopustu otevřel v Dešenicích 
svou kancelář finanční úřad
Opět po roce se do městyse Dešenice vrátilo 
masopustní veselí, jehož hlavním organizáto-
rem jsou dešeničtí hasiči.
 Pokračování na str. 3 →

Velikonoce na tvrzi
Na Bílou sobotu se letos poprvé otevřelo mu-
zeum šumavského pivovarnictví ve tvrzi. Jeho 
návštěvníci mohli vidět nejen velmi pěknou 
výstavu velikonočních výrobků dětí ze zá-
kladní a mateřské školy, ale také výstavu kras-
lic paní Radky Grösslové z Janovic. Ta ostatně 
byla v sobotu také přítomna a všichni tak moh-
li obdivovat její šikovné ruce. Velikonoční vý-
stavu doplnily historické řehtačky z kostela sv. 
Mikuláše, zrenovované p. Štemberou, jejichž 
zvuk se v dřívějších dobách snášel z kostelní 

věže a  na své zvukové intenzitě dodnes nic 
neztratily. Návštěvníci mohli také ochutnat 
pivní speciál – Dešenický radní. Jedná se o 12° 
ležák, uvařený pro dešenické muzeum v pivo-
varu Bizon v Čižicích. Expozice muzea prošla 
během zimy malou úpravou a byla doplněna 
dalšími exponáty. Velikonoční výstavu může-
te navštívit každý víkend až do konce dubna. 
Otevírací doba v muzeu je v dubnu a v květnu 
vždy o víkendu: 10–12 a 13–16 hod.
 -ls-

Foto: Eva Kratochvílová

Od 4. 4. 2016 je nová otevírací 
doba na provozovně České pošty 
v Dešenicích
Pondělí ......................... 14–16 hod.
Úterý .............................  8–11 hod.
Středa  ...........................  8–11 hod.
Čtvrtek  ......................... 14–16 hod.
Pátek ............................  11–16 hod.

Foto Eva Kratochvílová
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Veřejné osvětlení  
v Divišovicích 
V  součinnosti s  fi Omexom GA Energo 
s.r.o., která v  Divišovicích prováděla 
výstavbu nového zemního vedení elek-
třiny, byla provedena také instalace 
nových lamp veřejného osvětlení, na 
něž obec v  loňském roce získala dotaci 
z Programu stabilizace a rozvoje venko-
va Plzeňského kraje ve výši 170 tis. Kč. 
Celkové náklady na VO představovaly 
310 tis. Kč. Stavbu provedla fi Rostislav 
Dolanský, Janovice nad Úhlavou.

Okna v čp. 153
V dubnu proběhne v nájemním domě čp. 
153 v  Dešenicích (pošta) výměna oken 
a vchodových dveří. Na základě výběro-
vého řízení je bude realizovat firma Win-
dow Holding a.s. Lázně Toušeň.

Sbírka pro Diakonii  
Broumov
V první polovině března se v prostorách úřa-
du městyse uskutečnila sbírka pro Diakonii 
Broumov, do níž přinesli občané krom oble-
čení i ložní prádlo, prošívané deky, potřeby 
pro domácnost i knihy. Sbírka byla odveze-
na 22. 3. V kontejnerech na oděvy, umístě-
ných v areálu tvrze bylo za loňský rok sebrá-
no podle sdělení firmy TextilEco a.s. celkem 
1722 kg textilu.

Tříkrálová sbírka 2016
Koledníci letos vyrazili 6. ledna a do po-
kladniček vybrali celkem 5862 Kč. Pro za-
jímavost v  celé Oblastní charitě Klatovy, 
v  jejímž rámci jsme vybírali i  v  Dešeni-
cích, to bylo 543 895 Kč a tyto peníze bu-
dou využity pro: Domov pokojného stáří 
Naší Paní, Domov sv. Zdislavy pro matky 
s  dětmi v  tísni, charitní pečovatelskou 
službu, charitní ošetřovatelskou službu, 
osobní asistenci, nízkoprahový klub Cha-
padlo a Budík a sociální poradnu. Všem 
koledníkům  a dárcům patří velké podě-
kování, neboť jak zní heslo Tříkrálové 
sbírky: Každá koruna pomáhá.

Volně pobíhající psi
Bohužel musíme opět upozornit na vol-
ně pobíhající psy na veřejných prostran-
stvích v  obci. Každý majitel psa je povi-
nen dodržovat obecní vyhlášku a  svého 
psa dostatečně zajistit před útěkem. Jed-
ná se stále o tytéž psí hříšníky, z nichž ně-
kteří již byli odchyceni, a náklady spojené 
s  odchytem hradil majitel psa. Budeme 
takto postupovat i v dalších případech. 

Aktuality z úřadu Pozor na revize kotlů na tuhá paliva
Zákon o  ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. 
ukládá majitelům kotlů na tuhá paliva no-
vou povinnost, a sice do konce roku 2016 mít 
provedenu revizi těchto kotlů. Tato revize 
neboli kontrola technického stavu a provozu 
kotle, má pak být provedena každé dva roky. 
Kontrolu může provést pouze odborně způ-
sobilá osoba, proškolená výrobcem, od nějž 
má oprávnění k instalaci, provozu a údržbě 
kotlů. Máte-li např. kotel zn. Dakon, je nejlé-

pe se spojit se servisem této značky a revizi 
si domluvit. V této souvislosti je nutno ještě 
upozornit na 1. leden 2022. Od tohoto data 
musejí všechny spalovací zdroje na pevná 
paliva o  výkonu 10-300 kW, sloužící jako 
zdroj tepla pro ústřední topení splňovat pa-
rametry 3. a vyšší emisní třídy. Pokud kotel 
nebude tuto třídu po 1. lednu 2022 splňovat, 
hrozí jeho provozovateli pokuta až 50 tis. Kč.
 -úm-

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení  
na území obce 2016
O půjčku je možno zažádat do 15. 6. do 12.00. Půjčky bude schvalovat zastupitelstvo 
22. června 2016. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček

Pořadové číslo Název – účel půjčky Lhůta splatnosti Úrok v % Maximální limit

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

02
Zřízení plynového nebo 
elektrického topení ve 
stávajícím domě

4 roky 4 40 000 Kč

03
Dodatečná izolace domu 
proti spodní vlhkosti – 
staršího 10ti let

4 roky 4 50 000 Kč

04
Oprava fasády domu 
včetně oplechování 
staršího 10ti let

3 roky 4 25 000 Kč

05
Zateplení obvodového 
pláště včetně výměny 
oken domu staršího 5ti let

4 roky 4 50 000 Kč

06
Vybudování nebo 
modernizace WC 
a koupelny

4 roky 4 60 000 Kč

08 Zřízení přípojky k veřejné 
kanalizační síti 3 roky 4 25 000 Kč

09 Zřízení malé čistírny 
odpadních vod 4 roky 4 50 000 Kč

52 Vestavba bytu do půdního 
prostoru 8 let 4 120 000 Kč

Svoz objemného a nebezpečného odpadu
proběhne v  sobotu 30. dubna a  2. května 
bude svážen nebezpečný odpad, který je 
možné také připravit o víkendu 30. 4.–1. 5. 
Do kontejnerů na velkoobjemový odpad lze 
odložit staré matrace, čalouněný nábytek, 
koberce, linolea, kočárky, sanitární kera-
miku (WC, umyvadla) apod. V zásadě platí, 
že se jedná o odpad, který se pro své velké 
rozměry nevejde do nádob na směsný ko-
munální odpad a  díky svým dalším vlast-
nostem jej nelze vytřídit do kontejnerů na 
tříděný odpad. Do kontejneru tedy nelze dát 
např. stará okna či dřevěný nábytek. Velko-

objemové kontejnery budou přistaveny od  
8 do 10 v Divišovicích, od 8 do 12 v Děpol-
ticích, od 9 do 11 v Žížněticích a od 9 do 13 
v Milencích a v Dešenicích (na návsi).
Nebezpečný odpad jsou např. kompletní 
chladničky, mrazničky, pračky, trouby, vy-
savače, žehličky, počítače, televize, osvět-
lovací tělesa, vrtačky, pily, šicí stroje, hrač-
ky na baterky, ojeté pneumatiky z osobních 
vozidel, barvy, staré mastné hadry apod. 
Nelze odložit eternit! 
 -úm-
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Masopust v Dešenicích
SDH DEŠENICE

Budou dešeničtí hasiči  
„Dobráky“ roku?
Když byl SDH Dešenice přihlášený do soutěže 
o titul DOBRÁCI ROKU dne 11. března vyloso-
ván, zavládlo mezi všemi členy velké nadše-
ní. Aby ne. Vždyť přihláška do soutěže byla 
odeslána počátkem září minulého roku a část 
členů sboru již nedoufala, že se do soutěže 
Dešenice dostanou.
Nakonec to vyšlo a  15. března přijel do klu-
bovny SDH Pavel Halla, redaktor publicistiky 
Českého rozhlasu Plzeň. Pořídil několik fo-
tografií a následně začal natáčet celý pořad. 
Vystřídali se v něm postupně starosta sboru 
J. Šetlík, přes techniku J. Irlbek, dále I. Kin-
dlmanová s  dětmi a  také senioři. Hasiči si 
také vybrali písničku a po diskusi a předání 
upomínkových dárků sboru Pavel Halla upo-
zornil na to nejdůležitější. O vítězi soutěže roz-
hoduje počet odeslaných SMS. Ve dnech 18. 3. 
od 15.00 do 25. 3. do 15.00 hod. mohli všichni 
příznivci sboru hlasovat formou SMS ve tva-
ru DOBRACI DESENICE na telefon 900 11 04 
s tím, že jedna SMS stála 4 koruny. Pořad byl 
vysílán 18. 3. po 15. hodině a reprízován ještě 
v  neděli. Upoutávky s  krátkými vstupy byly 
vysílány každý den.
Jestli ale Dešenice vyhrály velkou show pro 
městys za 100 000 Kč, záleželo i na občanech 
městyse. Částečně s  tím pomohl místní roz-
hlas upoutávkou na poslech pořadu v Českém 
rozhlase. Zbytek byl na dalších příznivcích 
této spolkové činnosti. I kdyby to ale nevyšlo 
(budeme o tom ještě informovat), už jen účast 
v této soutěži si sbor zasloužil a zcela jistě byl 
další odměnou a motivací pro další práci. Za 
hlasy sbor děkuje.
 Jan Rejfek, člen SDH Dešenice

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

Pozvánka
Městys Dešenice připravuje již 4. sraz ro-
dáků a  přátel Dešenicka, který se bude 
konat 1. října 2016. Prosíme, abyste kon-
taktovali své příbuzné a  známé ročník 
narození 1960 a starší, o nichž víte, že by 
měli zájem na sraz rodáků přijet, potkat 
staré přátele a zavzpomínat.
Na programu bude prohlídka dešenické 
tvrze a společenské setkání v KD Dešeni-
ce, které doprovodí dechová hudba Ska-
lanka ze Švihova.
 -úm-

Odpolední průvod masek zahájila  před brá-
nou tvrze paní starostka předáním  klíče od 
městyse. Každoročně se sejde okolo čtyři-
ceti masek a nejinak tomu bylo i letos. K vi-
dění byli zaměstnanci finančního úřadu, 
kteří pečlivě od přihlížejících vybírali daně,  
černošské tanečnice, mlynář s  mlynářkou 
a  pytle plné mouky, námořnice, klauni 
a  mnoho dalších.  A  protože masopustu 

přálo počasí, prošel průvod celými Deše-
nicemi, za připravené bohaté  občerstvení 
u  domů poděkoval písničkou a  tancem.  
V  podvečerních hodinách se masky sešly 
v  sále kulturního domu, kde masopustní 
veselí pokračovalo taneční zábavou v  do-
provodu hudební skupiny Hubertka.

 Helena Boučková

Foto Eva Kratochvílová

→ Pokračování ze str. 1

Víkend otevřených zahrad – zahrada Zemanka

O víkendu 11. a 12. června se paní Zemanová 
z  Milenců připojí k  tomuto svátku otevírá-
ní běžně nepřístupných zahrad. Cílem této 
akce, která probíhá ve stejném termínu ne-
jen v České republice, ale i v jiných zemích 
a  svůj původ má v  Británii, je prezentovat 
veřejnosti význam vegetace, informovat 
o zahradním umění a představit každou za-
hradu s určitým příběhem. V loňském roce 

bylo v  ČR takto zpřístupněno 163 zahrad 
a navštívilo je kolem 16 tis. lidí. U Zemanů 
bude připraven krom prohlídky zahrady 
i doprovodný program – např. zde v neděli 
odpoledne 12. června sehraje ochotnický 
spolek AMOK představení Ferda Mravenec 
aneb škola jízdy na kolečkových bruslích.
     
 -úm-
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Ze života školy
Začal nový rok a  ve škole nás čekalo opět 
hodně práce. Blížilo se totiž pololetní vy-
svědčení a  to je nejvyšší čas zapracovat na 
vylepšení známek.  Ale nejen prací je člověk 
živ. Už ani nevím, po kolikáté si děti zařádily 
v neděli 14. 2. na maškarním bále. Krásných 
a vtipných masek se sešlo opravdu hodně.
20. ledna proběhl zápis dětí do 1. ročníku ZŠ 
pro školní rok 2016/2017. Bylo přijato 6 bu-
doucích prvňáčků.
Ačkoli letos nebyla ta správná mrazivá, za-
sněžená zima a vůbec jsme si neužili bobo-
vání a koulovaček, těšíme se na jaro. Opět 
jsme měli plné ruce práce s  přípravami na 
plánované akce. Např. jsme ve škole uspo-
řádali přednášku s  Mgr. Pavlem Macků 
PhD. „Hudební nástroje od středověku po 
současnost“. Děti se dozvěděly mnoho zají-
mavého a dokonce měly možnost zahrát si 
na netradiční a tak trochu zvláštní nástroje. 
Tato akce má vždy úspěch a  především je 
zábavná a poučná.

Hodně příprav jsme věnovali velikonoční 
výstavě ve tvrzi. Jistě uznáte, že vaše děti 
jsou moc šikovné a výsledky jejich tvoření 
stojí za to!
Zúčastnili jsme se okrskového kola recitační 
soutěže. Do dalšího kola jsme nepostoupili, 
ačkoli šikovné recitátory bychom měli! Bo-
hužel nás trápí vady řeči!!! Apeluji tímto na 
rodiče dětí, byť jen s drobnými vadami, na-
vštivte logopedickou poradnu. Nápravě řeči 
se věnuje i PhDr. et Mgr. Markéta Štochlová 

v Nýrsku, která provozuje logopedickou or-
dinaci, provádí prevenci, diagnostiku a te-
rapii poruch komunikace u dětí i dospělých.
Chystáme se na divadelní představení do 
Nýrska, přivítáme nové občánky, začí-
náme přemýšlet o  školním výletě, prostě 
čeká nás spousta akcí a  zážitků. A  to vše 
stihneme v souladu s výukou! Učební os-
novy plníme dle plánů RVP. Na malých 
školách to totiž jde!
 -such-

Foto Yva Suchanová
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II. ročník soutěže v pétanque je připraven
Po loňském úspěšném I. ročníku připravilo 
vedení Pétanqueclubu další ročník této za-
jímavé soutěže. Jeho zahájení je připraveno 
na první jarní týdny, kdy bude především 
záležet na počasí. Pozitivní ale je, že se do 
II. ročníku přihlásilo již 18 zájemců a další 
se mohou ještě přihlásit. Konečný termín je 
stanoven do 10. dubna 2016.
Zatím si všichni vylosovali svoji účast v jed-
né ze čtyř skupin (může jich být i  více). 
V  případě, že se již nikdo nepřihlásí, na-

vrhne vedení opětovné losování tak, aby 
všichni zájemci byli ve skupinách se stej-
ným počtem přihlášených (pravděpodobně 
tři skupiny). Následně soutěž začne s  tím, 
že první část, kdy se soutěží o umístění ve 
skupinách, musí být ukončena do 9. červ-
na. Soutěž bude poté přerušena do 11. září 
(vše z důvodů prázdnin, dovolených atd.).
Soutěž bude pokračovat ve své druhé části, 
která bude rozdělena na finálovou a skupinu 
o umístění (zatím po devíti soutěžících). Aby 

byla soutěž motivující i pro účastníky skupi-
ny o umístění, po každé hře bude vždy jeden 
postupovat do skupiny finálové a  naopak 
jeden ze skupiny finálové bude sestupovat. 
Takto se bude hrát celý podzim, kdy se do-
čkáme dalších vítězů II. ročníku. Pétanquec-
lub děkuje touto cestou úřadu městyse za po-
moc při zajištění materiálu za účelem úpravy 
plochy hracího hřiště a jeho okolí.

 -Jan Rejfek a Václav Úlovec-

Ženy připravily další Tvoření
Blíží se závěr dalšího 
semestru VU3V 
Třiadvacet studentů – seniorů zahájilo 
počátkem února další semestr virtuální 
univerzity třetího věku a v současnosti se 
blíží k  jeho závěru. Po základních před-
náškách a testech prováděných po každé 
lekci, čeká všechny test závěrečný.
Tentokrát se všichni pod vedením Ing. H. 
Boučkové opět vrátili k odívání, konkrét-
ně Dějinám oděvní kultury III. V  první 
lekci lektor Ing. Petr Tylínek seznámil stu-
dující s  odíváním na počátku 20. století 
a obdobím blížící se 1. světové války. Lek-
ce byla zajímavá v  tom, že si posluchači 
přiblížili dobovou atmosféru. V následují-
cí lekci se již všichni vypravili do období 
mezi dvěma světovými válkami. I  když 
byla tato doba nazývána zlatým věkem, 
její druhou polovinu poznamenala hos-
podářská krize. 3. lekce představila něko-
lik vybraných osobností z počátku módní 
tvorby. Zajímavé bylo seznámit se s pro-
středím, ve kterém módní tvůrci začínali 
a to nejen v zahraničí, ale i u nás. Čtvrtá 
lekce byla věnována době II. světové vál-
ky a 50. létům. Další pouť vedla poslucha-
če do období 60. a 70. let, jež byla nabita 
energií a v poslední přednášce se poslu-
chači seznámí s 80. a 90. léty 20. stol.
Pozitivní je, že všichni studenti navště-
vovali přednášky pravidelně, následně 
se scházeli po skupinkách a vypracová-
vali testy. Přesto až závěrečný test, který 
každý složí v druhé polovině dubna po 
poslední přednášce, ukáže, kolik vědo-
mostí z tohoto oboru v hlavách studují-
cích zůstalo
  
 -Jan Rejfek, účastník VU3V-

VU3V

Více jak dvacet tvůrců představilo své ře-
meslo na téma Velikonoce. Je ale stále těžší 
přicházet s  něčím novým a  zaujmout. Ale 
povedlo se. Velikonoční tvoření navštívilo 
na 300 dospělých s dětmi. Všichni si našli 
v  pěkných prostorách koutek, kam usedli 
a zkusili si něco sami vyrobit. Například jak 
se dělá deštná hůl, vyzkoušeli si drátenické 
řemeslo, udělali si ozdoby na dveře, upletli 
pomlázku, zdobili vajíčka látkou nebo bati-
kou. Zajímavé bylo i  pernikaření. Mnozí si 

12. března ožila tvrz v Dešenicích již sedmým ročníkem s názvem 
„Tvoření na tvrzi aneb Dešenické tvrzení.“ 

vyzkoušeli práci s hlínou v keramické dílně.
V přátelské atmosféře sobotního dne se kro-
mě zábavy mohli návštěvníci i  občerstvit 
a ochutnat tradiční medovník paní Renaty. 
Součástí tvoření byla i  expozice malova-
ných kraslic v  části infocentra muzea pi-
vovarnictví. Pořadatelé touto cestou děkují 
všem, co se přišli podívat a stali se součástí 
této pěkné akce propagující dávná řemesla.

 -Anna Halasová, Klub žen-

Foto Eva Kratochvílová
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Ohlédnutí za 
mysliveckým 
plesem
Dne 15. ledna t. r. pořádal myslivecký 
spolek Diana Dešenice tradiční ples, na 
kterém zahrála skupina Orion. Jsme velice 
rádi, že je tento ples stále pro účastníky 
hodně lákavý, o čemž svědčí mimořádně 
hojná účast 219 návštěvníků. Ke každému 
plesu patří samozřejmě dámská volenka, 
na které si dámy vytancovaly krásnou 
květinu a samozřejmě zvěřinová tombola, 
která je velkým lákadlem pro všechny 
zúčastněné. K  občerstvení se podával 
zvěřinový guláš. Tímto bychom chtěli 
poděkovat všem paní Soně Šetlíkové 
za výborný guláš, všem návštěvníkům 
plesu za účast a  těšíme se na vás opět 
v příštím roce.

 -Josef Němec, člen MS Diana-

Jarní část sezony začala.
Po podzimní části sezony jsme byli na prv-
ním místě, a tak nebylo třeba dělat nějaké 
zásahy do složení mužstva. Přesto jsme 
oslovili nového trenéra, pana Josefa Ko-
přivu, který už vedl celou zimní přípravu. 

První soutěžní zápas jsme vyhráli v Bezdě-
kově 4:2. Věříme, že nadále budeme dělat 
radost nejen sobě, ale i našim fanouškům, 
které tímto zveme na naše utkání. 
 -Václav Pytel-

Zvýrazněné zápasy se budou hrát na hřišti TJ Start v Dešenicích

Mochtín – Dešenice 9. 4. 16:30 SO

Dešenice – Svéradice 16. 4. 17:00 SO

Železná Ruda – Dešenice 23. 4. 17:00 SO

Dešenice – Žihobce 30. 4. 17:00 SO

Velhartice – Dešenice 7. 5. 17:00 SO

Dešenice – Plánice 14. 5. 17:00 SO

Zavlekov – Dešenice 22. 5. 15:00 NE

Velké Hydčice – Dešenice 28. 5. 17:00 SO

Dešenice – Švihov 4. 6. 17:00 SO

Janovice – Dešenice 12. 6. 17:00 SO

Dešenice – Chudenice 18. 6. 17:00 SO

I když jste už přestali pravidelně vídat na 
hřišti v  Milencích vysportované postavy 
hráčů lakrosového týmu Wild Boars Šuma-
va, jeho členové nezahálí. V loňském roce 
se účastnili společně s  družstvem z  Ro-
senheimu bavorské fieldlakrosové ligy. 
Na podzim se týmu podařilo na turnajích 
v minifieldu v Praze a Brně vybojovat krás-
né druhé místo.
Od letošního března došlo k výraznější změ-
ně – hráči opouští milenecké zázemí a  za-
čínají hrát pod křídly TJ Sokol Klatovy. Na 
tamním hřišti se scházejí dvakrát týdně na 

tréninky. Úplně se s nimi ale nerozloučíme, 
protože v době dešenické pouti opět chysta-
jí již tradiční turnaj. Nyní probíhá náročná 
příprava, a poté tým vyráží na několik tur-
najů po České republice v  rámci celostátní 
minifieldové série a na podzim jsou přihlá-
šeni do Národní fieldlakrosové ligy.
Mužstvo stále doplňuje své počty, a  proto 
se můžete přidat i vy. Podrobnější informa-
ce u  vrchního bosse Víti Urbánka nebo na 
www.lcwb.webnode.cz.
     
 -Tomáš Šafařík a Vít Urbánek-

Knihovna v novém

Když jsme před rokem psali o  obecní 
knihovně, vyslovili jsme i  přání, aby se 
brzy dočkala důstojnějších prostor. Tento 
okamžik nastal koncem letošního února, 
kdy byla přestěhována do nových prostorů 
v  dešenické tvrzi. Knihovnu nyní najdete 
ve spojovací chodbě mezi prostorami úřa-
du a muzeem. Prostor je členěn na dvě čás-
ti – oddělení pro dětské a dospělé čtenáře. 
Kromě příjemného prostředí se změnila 
i otevírací doba, kdy si lze knížky vypůjčit, 
případně jimi jen zalistovat a  v  knihovně 
posedět. Lze jen doufat, že si do knihovny 
najdou cestu i noví čtenáři.

 -Tomáš Šafařík-

Obecní knihovna
Otevřeno středa 14.00–17.00

Lakros dál žije!
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Přednáška o Japonsku

V  pátek 19. února jsme se díky panu 
Luboši Pokornému, mistru v  tradičním 
bojovém umění Bujinkan, pomyslně 
přenesli do Japonska. Pan Pokorný před-
stavil tuto vzdálenou a  exotickou zemi 
nejen fotografiemi, ale také ukázkami 
oděvů, hraček a  kultovních předmětů. 
Pokusili jsme se jíst hůlkami, ochutnali 
jsme japonské sladkosti a  napili se sil-
ného zeleného čaje. Jeho vyprávění bylo 
velmi poutavé a bylo znát, že Japonsko 
navštěvuje více než 25 let a stalo se mu 
druhým domovem. Posluchači se nebáli 
zeptat na nejrůznější oblasti života Ja-
ponců, jejich kuchyni, rodinné vztahy, 
slavení svátků apod. 

Dík za příjemný večer patří panu Pokor-
nému a  jeho přátelům, kteří mu pomá-
hali s obsluhou posluchačů. 
 -ls-

Naše obce – Matějovice

Foto. Život v Matějovicích mezi dvěma válkami, foto Muzeum Královského Hvozdu Nýrsko

První písemná zmínka o  Matějovicích po-
chází z  roku 1379, kdy byly součástí deše-
nického panství v držení Racka z Čachrova. 
Jednalo se o rytířský rod, Rackův syn Vilém 
z  Čachrova vystavěl tvrz v  Čachrově v  le-
tech 1380–1390 a  roku 1391 koupil Kanice 
(v dnešním okrese Domažlice). Jeho rod se 
poté nazýval Kaničtí z Čachrova. Matějovi-
ce jsou od počátku propojeny s dešenickým 
panstvím a byly vždy jeho součástí.
Podle berní ruly, sepsané roku 1655, byli 
v  Matějovicích (něm. Mottowitz) zazna-
menáni dva sedláci: Sebastian Matheisl 
a  Hans Christl, chalupník Mathias Hydek 
(poloviční výměra co sedláci), dva zahrad-
níci Pavel Starý a  Bartl Pritschak a  dva 
pohořelí Karl Hansl a  Michl Dlauhy, kteří 
měli také výměru jako zahradníci. Podle 
urbáře dešenického panství z  roku 1708 
žilo v Matějovicích celkem šest hospodářů, 

našli bychom zde např. rodiny Schwarzovu 
či Muckenschanblovu.
Matějovice zaznamenaly nárůst obyvatel 
v  1. pol. 19. stol., kdy podle Sommerovy 
Topografie bylo v  Matějovcích 21 domů, ve 
kterých žilo celkem 193 obyvatel. Našli by-
chom zde i pohodného. Není bez zajímavos-
ti, že se dodnes zachoval poblíž Matějovic 
pomístní název Na Pohodnici.. Pro mladší 
generaci jen na vysvětlenou – pohodný byl 
člověk, který měl na starost usmrcování 
zvířat, zejména toulavých psů a koček. 
Postupem času obyvatel v Matějovích ubý-
valo, snad pro jistou odlehlost. Své učinil 
i  poválečný odsun. Do Matějovic nebyla 
nikdy zavedena elektřina, a tak není divu, 
že dnes už ožijí jen díky chalupářům a  re-
kreantům lyžařské chaty, o  níž jsme psali 
v minulém čísle.
 -ls-

Foto Eva Kratochvílová
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Blahopřejeme jubilantům
Od 12.dubna
Josef Karlovský 65 
František Rychtera 70 
Miroslav Kubát 50

Květen 
Květa Kopencová 85 
Ludmila Hyndráková 65 
Zdeňka Nováková 79 
Jan Brož 50 
František Pytel 73 
Jiří Ptáčník 70 
Jan Tesař 70 
Ferdinand Janda 72 
Václav Javorský 70 
Hana Linhartová 71

Červen 
Zdeněk Holub 65 
Marie Šteinerová 65 
Terezie Mrázková 76 
Zdeňka Klasnová 70 
Vlasta Lencová 65 
Marie Hájková 82 
Jiřina Adamková 50 
Paulína Preslová 72 
Věra Velková 55 
Pavla Křížová 73

Do 10. července 
Marie Syrovcová 73 
Ivana Vaňourková 65 
Věra Králová 65 
Anna Straková 83 
Ludmila Hlaváčová 95 
Václav Svoboda 60

Dešenický zpravodaj, periodický tisk územně 
správního celku Dešenice. Vychází 4 × do roka. 
Evidováno MK ČR E 17235. Vydavatel: Městys Dešenice, 
Dešenice 1, IČ 00255394. Redakce: H. Boučková, 
L. Sýkorová, J. Rejfek a T. Šafařík. 2. číslo 2. ročníku 
vyšlo 8. dubna 2016 nákladem 300 výtisků. Své 
příspěvky zasílejte na adresy: tajemnice@desenice.cz  
a starostka@desenice.cz  
Uzávěrka dalšího čísla je 24. 6. 2016.

N A RO D I L I  S E …
* Max Sýkora

* Anežka Kindlmanová
* Josef Šimon
* Matěj Beneš

Hasičská soutěž 
21. 5., Žížnětice

divadlo AMOK
22. 5., 16.00, Ferda Mravenec aneb 
škola jízdy na kolečkových brus-
lích, Lesní divadlo Nýrsko

Festival duchovní hudby
27. 5., 19.00, kostel sv. Mikuláše, 
Dešenice

Den dětí
3. 6., 16.00, koupaliště Dešenice

Vítání občánků
9. 6., 16.00, renesanční sál tvrze

Víkend otevřených zahrad
11.–12. 6., zahrada u hospůdky 
Zemanka, Milence

Den otců
19. 6., 15.00, koupaliště Dešenice

Zasedání zastupitelstva městyse
22. 6., 18.00, klubovna SDH  
Žížnětice

Memoriál Františka Zachera
2. 7., hřiště TJ Start Dešenice

Zveme vás 

O P US T I L I  N Á S…
† Růžena Černá

† Josef Šetlík

XX.
Evropský 
festival 
duchovní 
hudby 
Šumava–Bayerischer Wald

21. 5.—11. 6. 2016

Městys Dešenice
Vás srdečně zve na koncert 
dětského sboru Rolnička z Prahy
27. května, 19.00
Kostel sv. Mikuláše, Dešenice

Městys Dešenice ve spolupráci  
se spolkem Žonglér
Zve táty a jejich děti na

Den otců
19. června, 15.00
Areál koupaliště Dešenice

ZŠ a MŠ Dešenice, SDH Dešenice  
a Městys Dešenice Zve všechny děti na

Den dětí
3. června, 16.00  

Areál koupaliště Dešenice
PŘIJĎTE SI HRÁT A SOUTĚŽIT!


