
Městys Dešenice  
přeje všem svým občanům  
v novém roce hodně štěstí, 
zdraví, radosti, spokojenosti 
a úspěchu.

PF 2016

Milé čtenářky  
a milí čtenáři,
začátek nového roku nás obvykle vybí-
zí k ohlédnutí za rokem právě uplynu-
lým. Mnozí si dáváme předsevzetí, jak 
konečně skoncujeme se svými zlozvyky 
či slabostmi, budeme se více věnovat 
svým zálibám a koníčkům a najdeme si 
více času na rodinu a přátele. Přejme si, 
ať nám toto odhodlání vydrží – no ales-
poň do Třech králů… 
V  tomto čísle Dešenického zpravoda-
je najdete shrnutí kulturních událostí 
v  závěru loňského roku, bilancování  
činnosti spolků a  také pozvánky na 
akce, které jsou nachystány na 1. čtvrt-
letí tohoto roku. Poděkování patří všem 
přispěvatelům a  autorům fotografií. 
Tentokrát jejich řady rozšířili ti, kteří 
mají podíl na opravě vyhořelé matějo-
vické lyžařské chaty, jejíž příběh nám 
poskytli. Až půjdete procházkou do 
Matějovic, nová budova jistě neujde 
vaší pozornosti.
Šťastné vykročení do nového roku vám 
i vašim blízkým přeje

 -Lenka Sýkorová, starostka-
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Živý Betlém tradičně
Poslední adventní neděli připravují již po ně-
kolik let místní ochotníci představení živého 
Betléma. 20. prosince jsme se proto sešli na 
návsi před betlémem, který celý advent náves 
zdobil, a poslechli si znovu ten starý příběh 
o narození božího Syna. Ty nejznámější kole-
dy nám zahráli a zazpívali – muzikanti z Nýr-

ska: pan Samuel Kaleta s  rodinou a  přáteli, 
jimž patří za zpestření tradičního programu 
velký dík. Nechybělo ani tradiční rozdání 
betlémského světla, které zajišťují skauti 
a rozvážet je pomáhají České dráhy.

 -ls-

Foto: Eva Kratochvílová
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Poplatky za komunální 
odpad na rok 2016 
se budou schvalovat na jednání zastu-
pitelstva 27. ledna, kdy bude již známo 
úplné vyúčtování všech plateb za odpa-
dy za rok 2015. Poplatek bude vybírán od 
1. 2. Svoz odpadů bude letos každý lichý 
týden v pondělí.

Cena vodného a stočného 
na rok 2016
Vodné zůstává na rok 2016 ve stejné výši 
tj. 20,22 Kč za m3 (23,25 Kč s DPH). Stočné 
se dle podmínek dotace ze Státního fon-
du životního prostředí na kanalizaci na 
rok 2016 mírně navyšuje na 33,83 Kč za 
m3 (38,90 Kč s DPH)

Nepořádek u kontejnerů
Časté jsou stížnosti občanů na nepořádek 
u stanoviště odpadů v Dešenicích u hostin-
ce. Žádáme proto všechny občany, aby dá-
vali odpad do určených nádob a třídili jej. 

Kotlíkové dotace
Podpora bude fyzickým osobám poskyto-
vána z  projektu Plzeňského kraje. Před-
mětem podpory bude výměna stávajících 
kotlů na pevná paliva s ručním přikládá-
ním za: tepelné čerpadlo, kotel na pevná 
paliva, plynový kondenzační kotel, insta-
lace solárně-termických soustav pro při-
tápění nebo přípravu teplé vody, „mikro“ 
energetická opatření. Více informací vám 
poskytneme na úřadu městyse po 12. 1.

Pošta / změna otevírací doby
Česká pošta od 1. 2. 2016 opět mění ote-
vírací dobu v  Dešenicích. Po   zavřeno,  
Út 11–16, St 8–12, Čt 14–16, Pá 11–16

Aktuality z úřadu

Měřiče rychlosti
Městys Dešenice obdržel v  loňském roce 
dotaci od Plzeňského kraje v  rámci dotač-
ního programu „Plzeňský kraj – bezpečný 
kraj a  prevence kriminality pro rok 2015“ 
ve výši 68.000 Kč. Tyto finanční prostřed-
ky byly použity na pořízení 2 ks měřičů 
rychlosti v  obci Milence, které jsou umís-
těny u  silnice II/190 ze směru od Nýrska 
a od Zelené Lhoty. Protože mnoho lidí jezdí 
příliš rychle, aniž si to uvědomuje, mělo by 
je zařízení  vyburcovat k větší pozornosti. 
A  následně vést ke snížení nebezpečných 
rychlostí. Věřím, že měřiče rychlosti při-
spějí ke zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu a bezpečnosti a zdraví občanů. 

  -H. Boučková-

Rozpočet na rok 2016
Rozpočet patří mezi nejdůležitější dokumen-
ty obce. Sestavení návrhu rozpočtu je pak 
hlavním úkolem, který má každý rok před se-
bou finanční výbor. V návrhu rozpočtu jsou 
obsaženy nejen běžné příjmy a  výdaje, ale 
také investice, nebo podpora spolků v rám-
ci obce. Pamatováno musí být i  na splátky 
úvěrů, které obec v minulosti čerpala. Návrh 
rozpočtu je pak potřeba sestavit tak, aby co 
nejvíce odpovídal realitě a možnostem obce 
a  v  průběhu roku se již nemusely provádět 
výraznější rozpočtové změny. Návrh rozpoč-
tu sestavený finančním výborem schvaluje 
zastupitelstvo, finanční výbor pak v průbě-
hu roku kontroluje jeho dodržování.
Velmi dobře se podařilo sestavit rozpočet 
na rok 2015. V průběhu roku nebylo potřeba 
provádět významnější rozpočtové změny, 
naopak se pravděpodobně podaří dosáhnout 
menšího schodku rozpočtu. K 30. 11. 2015 do-
sáhl schodek rozpočtu 2,1 mil.Kč (schválený 
schodek na rok 2015 byl 9,7 mil. Kč), když pří-
jmy jsou zatím 56 mil.Kč (plán na celý rok 57 
mil. Kč) a výdaje 58 mil.Kč (plán na rok byl 
66 mil.Kč). Z  uvedeného je vidět, že příjmy 

se naplní dle plánu, naopak výdaje se po-
dařilo ještě snížit. Všechny investiční akce 
se povedlo dokončit a mohli jsme tak obdr-
žet i  schválené dotace na tyto investice. Na 
investiční akce, ale bylo nutno čerpat úvěry, 
které nyní budeme muset splácet, jejich výše 
je k 31. 12. 2015, 7 mil. Kč.
Návrh rozpočtu na rok 2016 byl schválen na 
jednání zastupitelstva 16. 12. 2015. Rozpočet 
předpokládá příjmy 19 mil. Kč a výdaje 22,7 
mil. Kč, počítá se tedy se schodkem ve výši 
3,7 mil. Kč. Splátky úvěrů budou v roce 2016 
ve výši 3,2 mil. Kč.
V  rozpočtu se například počítá s  výměnou 
oken v  bytech na poště. Opravovat se bude 
veřejné osvětlení v  Divišovicích a  podlahy 
v  KD Milence (na obě tyto opravy byla při-
znána dotace Plzeňského kraje). V  případě 
schválení dotace by se opravovala lesní cesta 
Rokelská, nebo zakoupil multifunkční mani-
pulátor jako náhrada za multikáru (žádosti 
o dotace podány). Pokračovat bude i podpo-
ra spolků, které působí v rámci obce.

-David Kratejl, Předseda finančního výboru-

Co už máme hotovo a co nás ještě čeká

V roce 2015 byly realizovány tři velké inves-
tiční akce, dvě financované z Regionálního 
operačního programu Jihozápad: Muzeum 
šumavského pivovarnictví – Tvrz Dešeni-
ce a Rekonstrukce místních komunikací II. 
etapa. Ze Státního fondu životního prostře-
dí bylo financováno zateplení školy a škol-
ky včetně opravy střechy školky, výměny 

oken a  vstupních dveří v  obou budovách. 
Tento projekt financovala obec průběžně 
bez úvěru, právě tak jako rozsáhlou opravu 
vodovodu pod novými komunikacemi v De-
šenicích a Milencích.
V  současné době je tedy nutné, pokud jde 
o  dotace, hledat takové dotační tituly, které 
jsou nejen projektově připraveny, a  které je 
obec schopna finančně zvládnout ale přede-
vším, které jsou dlouhodobě přínosné pro ob-
čany. Před dokončením je projekt na dostavbu 
chodníku při silnici spojující Milence a Deše-
nice, připraveny jsou projekty na rekonstruk-
ci nádvoří tvrze a  opravu fasády kostela sv. 
Mikuláše v Dešenicích. Hotov je rovněž pro-
jekt na doodkanalizování obcí Dešenice a Mi-
lence. V  přípravě je projekt na rekonstrukci 
páteřního řadu vodovodu v  obcích Milence 
a Dešenice. Tento vodovod je místy více než 
100 let starý a jeho opravy stojí obec ročně ne-
malé náklady. Nezbytné je vyřešit zásobování 
vodou v Děpolticích, kam je vinou loňského 
sucha nutné vodu zavážet. A nakonec je třeba 
také připravit opravu splaškové kanalizace, 
která je sice nová, ale místy do ní natékají ba-
lastní vody. Tady ukáže letošní rok, první os-
trého provozu kanalizace, jak velký problém 
tyto nátoky vlastně představují.

 -Lenka Sýkorová, starostka-

Foto: archiv
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KSČM rozpočtové provizorium také nechtěla, ale…
Schvalování rozpočtu je vždy velmi složitou 
a  také napjatou situací. Vždyť jde jen a  jen 
o peníze. Nejinak tomu bylo i na posledním 
jednání zastupitelstva. Po úvodním slovu 
k  tomuto bodu vystoupili zástupci KSČM, 
kteří vyjádřili nespokojenost s tím, že nebyly 
podpořeny některé návrhy týkající se škol-
ských zařízení. Mně osobně se také dotkla, 
ale byly tam ještě další návrhy, ke kterým 
jsem se na poradě zastupitelů ještě před svo-
láním řádného jednání nemohl vyjádřit. 
Jednoznačně jsem ale zvýraznil i  v  elek-
tronickém sdělení starostce městyse, že je 
velkou chybou, když se vítěz voleb nemůže 
na přípravě rozpočtu podílet. Předešlo by 
se tak řadě zbytečných poznámek, nedo-
rozumění a  také teatrálním vystoupením 
na samotném jednání. Když bylo zjištěno 
po hlasování, že rozpočet vlastně schválen 
nebyl, po vzrušené debatě jsem nabídl, že 
zástupci vítězné strany ustoupí při hlasová-
ní, protože ani my jsme nestáli o rozpočtové 
provizorium, výměnou za projednání návr-
hu našeho zastoupení ve finančním výboru 

a přizváním zástupce na jednání rady měs-
tyse za účelem vysvětlení celé záležitosti. 
I když bylo jedním zastupitelem toto nazvá-
no jako vydírání, osobně považuji názor za 
výsměch zastupitelské demokracii. Nako-
nec naši zástupci hlasovali pro navržený 
rozpočet a věří, že se podaří naplnit příslib 
projednání našeho návrhu v radě městyse.

 -Jan Rejfek, zastupitel městyse-
– – –
Všichni zastupitelé byli pozváni na pracovní 
poradu k  rozpočtu 26. 11., kde byl rozpočet 
podrobně diskutován a všichni měli možnost 
se k  němu vyjádřit. Čili není pravda, že se 
zástupci KSČM nemohli na přípravě rozpoč-
tu podílet. Že se pan zastupitel Rejfek této 
pracovní porady nezúčastnil, je jeho věc. 
Svobodné vyjádření názoru není výsměchem 
demokracii, ale je její základní podmínkou. 
I když se nám vyslovené názory nemusejí lí-
bit a nesouhlasíme s nimi.

 -Lenka Sýkorová-

Postrádám informace 
z dění radnice
Máme tu již 5té číslo Dešenického zpravoda-
je. V něm se opět dočteme, jak v našich ob-
cích pracují různé spolky, hasiči, fotbalisté, 
ženy, ochotníci i jednotlivci. Je to hezké, jak 
reprezentují své obce. Přesto mi ve zpravo-
daji chybí další informace. Například, co 
úřad městyse plánuje, o jaké dotační tituly 
bude žádat, co doporučuje rada ke schvá-
lení zastupitelům, o  čem vůbec rozhoduje 
apod. Občané nejsou informováni o  probí-
hajících investičních akcích v  rámci měs-
tyse, budování chodníků, asfaltování cest, 
dokončení dotačních titulů atd. Je pravdou, 
že zasedání zastupitelstva jsou veřejná. 
Přesto ale víme, že na zasedání chodí hrst-
ka místních občanů. Ne každý občan má in-
ternet, a tak se nemůže podívat na webové 
stránky městyse. Proto si myslím, že úřad 
městyse by měl formou zpravodaje občany 
informovat podstatně lépe. Proto byl přede-
šlým starostou městyse založen a vydáván.

 -Iveta Kindlmanová, zastupitelka městyse-

SDH ŽÍZNĚ T ICE

Žížnětické ženy 3. v Pošumavské lize
SDH DEŠENICE

Výroční valná hromada 
SDH Dešenice
Počátkem prosince se uskutečnila výroční 
Valná hromada SDH městyse Dešenice. Ve-
litel hasičů S. Kindlman v  základní zprávě 
zhodnotil činnost hasičů za rok 2015. Ta byla 
velice bohatá, zejména v  soutěžní oblasti. 
Ocenil mimo jiné i  to, že bylo založeno sou-
těžní družstvo „mazáků“. Vyzvedl také od-
pracované brigádnické hodiny na ošetřování 
hasičské výzbroje a  výstroje, pomoc při vy-
malování a údržbě klubovny a další činnosti.
Zabýval se umístěním soutěžních družstev 
mužů, žen, dětí i  mazáků při jednotlivých 
zápoleních. Žádné z družstev neudělalo ostu-
du, naopak, většinou byly dovezeny poháry 
a ocenění. Pozitivní bylo, že se SDH Dešeni-
ce účastnil všech soutěží v rámci okrsku. Sa-
mostatnou zprávu o výsledcích družstev dětí 
přednesla L. Kindlmanová. Ta také za soutěž-
ní družstva dětí převzala dort věnovaný úřa-
dem městyse. K  hlavním akcím v  roce 2016 
budou zcela jistě patřit  hasičský bál 20. února 
a  Masopust organizovaný 27. února. Hasiči 
také připraví 34. ročník memoriálu F. Zache-
ra. Velkým přáním všech je, aby SDH Dešeni-
ce získal pro svojí činnost nové hasičské vo-
zidlo, které by nahradilo současnou více než 
čtyřicetiletou působnost vozidla Avia, o čemž 
se také hovořilo.
 -Jan Rejfek, člen SDH Dešenice-

Úspěšné družstvo žížnětických žen, foto Daniela Loudová, Klatovský deník

19. prosince se se sešli členové SDH Žížněti-
ce a jejich hosté na tradiční výroční schůzi 
sdružení ve své klubovně, aby zhodnotili 
uplynulý rok. Žížnětičtí hasiči mají celkem 
26 členů, z toho jsou 4 ženy. Muži se zúčast-
nili celkem 5 soutěží, přičemž na okrskové 
soutěži v  Milencích získali 1. místo. Ženy 
soutěžily celkem 14x! Z  mnoha krásných 
umístění zmiňme 1. místo na okrskové 
soutěži v  Milencích, rovněž 1. místo na 12. 
ročníku noční soutěže v  Přetíně a  celkově 
skvělé 3. místo v  16. ročníku Pošumavské 
hasičské ligy, kdy před nimi skončila jen 
družstva Nýrska a Hadravy.

30. dubna připravili hasiči májku a 30. květ-
na hasičskou soutěž Žíznětický srandamač 
podle vlastních pravidel. Samozřejmostí je 
pro Žíznětické udržovat vodní zdroje. Na 
obou rybnících odpracovali 120 hodin, vel-
ký kus práce zde odvedl také p. místostaros-
ta Roman Zach. Nový nátěr dostal dřevěný 
štít pastušky – hasičské klubovny. Celkem 
odpracovali hasiči 312 hodin, včetně pomo-
ci obci – pokládka rour do odtokové strou-
hy z horního rybníka. Poděkování zaslouží 
všichni soutěžící a členové brigádníci.

 -Václav Toman, starosta SDH Žížnětice-
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU  
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ve středu 20. ledna 2016
v době od 13.00 do 16.00
v budově ZŠ (1. patro,  
II. třída)

A byl tu zas... vánoční čas
Než jsme se stihli rozhlédnout, podzim je 
pryč, čeká nás období dlouhých večerů, 
vůně vánočního cukroví a rodinné pohody.
Doba zvykání ve školce je za námi... Dneska 
už můžeme směle říci, že se z nás stala pri-
ma parta, a že se do školky na sebe navzájem 
těšíme. Věkové složení dětí v naší mateřské 
škole je od 2,5 roku až po šest let. Starší děti 
se velmi pěkně naučily, že je potřeba men-
ším dětem pomáhat a brát na ně ohled. 
Péči a zvláštní zřetel nepotřebují jen ty mlad-
ší děti, ale svá specifika má každý dětský 

věk. Starší děti se připravují na bezproblé-
mový vstup do školy. Se školou proto pořádá-
me různé akce, a tak paní učitelky nejsou pro 
„školkáčky“ cizí. Věřím proto, že se v červnu 
rozloučíme se zdatnými budoucími prvňáčky. 
Zatím všem za děti a  zaměstnance školky 
přeji krásný vstup do roku 2016 a mnoho pra-
covních a soukromých úspěchů. A kdyby vás 
přece jen potkaly nějaké trable, ať je zvládne-
te s grácií a nadhledem.

 -Renata Vlčková-

Vánoční koncert
Děti ze ZŠ opět připravily pásmo povídání 
a zpěv koled v kostele sv. Mikuláše. Navzdo-
ry „jarnímu“ počasí to bylo milé adventní 
pohlazení. Děkujeme všem za pochopení, 
stálou přízeň a podporu.
Za všechny žáky ZŠ, děti MŠ a celý pedago-
gický sbor vám přeji do roku 2016 hlavně 
hodně zdraví, štěstí, splněných přání, tro-
chu peněz, hodně sil a pevných nervů, fůru 
dobré nálady, nadšení, tolerance a  úcty 
k druhým a jejich práci.
 -such-

Adventní setkání

Celý adventní čas se děti MŠ a ZŠ připravo-
valy 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. 
Začátek adventu připadl na 29. 11. Ten den 
vytrvale pršelo a vál prudký vítr, a tak byl 
připravený program přesunut z nádvoří tvr-
ze do renesančního sálu. 
Neprohloupil, kdo si přišel vybrat vánoční 
dárek. Své výrobky prezentovaly nejen naše 
děti ale také dámský Spolek pro radost a ke-
ramický kroužek. Zavítaly mezi nás také 
maminky z klatovského spolku „Podej nám 

ruku“, který sdružuje rodiče handicapo-
vaných dětí. Viděli jsme pěknou pohádku 
o Červené karkulce, v podání Teatro Rajdo 
z  Mlázov, jehož herci vtáhli do děje děti 
i dospělé. Po občerstvení svařeným vínem, 
klobásou či různými napečenými dobrota-
mi, vystoupili dešeničtí ochotníci s  živým 
orlojem, tentokrát na téma řemesla.
Rozsvícení vánočního stromečku v  ne-
příznivém počasí většině přítomných asi 
uniklo, přesto se nedělní podvečer vydařil 
a domů jsme již odcházeli nasyceni vánoční 
atmosférou.
 -Yva Suchanová a Tomáš Šafařík-

Zápis  
do mateřské

školky v Dešenicích

31. 3. 2016 

Od 8.30 do 15.00 hodin 

v mateřské škole.

S sebou zákonný zástupce 

přivede dítě, vezme jeho rodný 

list a kartičku zdravotní 

pojišťovny.

Čerti ve školce
Letos máme ve škole samé hodné děti, takže 
k nám ošklivý čert ani nemusel. Mikuláš na 
nás ale nezapomněl, schoval nám ve ško-
le 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. 

 -such-
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Dešenické tvrzení

V sobotu 21. listopadu uspořádal Klub žen 
v pořadí 6. Tvrzení aneb Tvoření v deše-
nické tvrzi. Jak tuto akci hodnotíme?
Velmi si vážíme toho, že můžeme naše tvo-
ření pořádat ve tvrzi. Od Úřadu městyse 
Dešenice jsme dostali k dispozici tentokrát 
dokonce celou tvrz a  tak kromě nákupu či 
tvorby výrobků jsme se mohli pochlubit, 
provázet a představovat její krásné prostory.
Velké poděkování patří tisku, rozhlasu 
a  Šumavanetu. Pan Hladký, který web Šu-
mavanetu provozuje, nikdy nezapomene 
a pokaždé nám s propagací na svém webu 
www.sumavanet.cz pomáhá. Klatovský 
deník – opět musím podotknout, že jako 
obvykle – uveřejňoval před tvořením upou-
távky, takže se informace dostaly k mnoha 
lidem, které bychom jenom těžko mohli 
oslovit. Z  Deníku nezapomněli do Dešenic 
přijet, napsat a nafotit reportáž, kterou uve-
řejnili v pondělním vydání. Stejně tak nám 
letos vyšel vstříc i Český rozhlas Plzeň. Ne-

jen že posluchače dopředu upozorňovali na 
předvánoční akci v Dešenicích, ale dokonce 
těsně po začátku odvysílal z tvrze reportáž. 
Potěšil nás zájem tvořilek, které se Tvrzení 
v Dešenicích zúčastnily. Tentokrát jsme napo-
čítali rekordních 18 stolků, kde ženy a i muži 
předváděli, učili a  nabízeli zajímavé a  krás-
né výrobky, které ozdobily domov nejedno-
ho z  návštěvníků nebo udělaly radost pod 
vánočním stromečkem. Z  těchto aktivních 
a tvořivých si velmi vážíme Jarky Steinerové. 
Sama se přihlásila a poprvé se mezi nás při-
dala. Překvapila milými a neotřelými dáreč-
ky, adventními věnci a  dárkovými taškami. 
Dokonce stánek ve velké zasedací místnosti 
obsluhovala spolu se svou dcerkou.
Radost jsme měli z  návštěvníků. Ti tvořiví 
si vyrobili, jiní nakoupili a  mnozí se přišli 
třeba jen podívat na krásnou tvrz. Spokoje-
ni jsme také z  toho, že v  čase mezi 10 a  17 
hodinou k nám přijelo kolem 200 lidí nejen 
z  Dešenic a  obcí městyse, ale i  z  okolních 
vesnic a měst. 
A  snad úplně největší radost nám udělaly 
členky Klubu žen – dešenického Spolku pro 
radost za to, že i  po šesté je bavilo připra-
vovat a organizovat tuto skvělou záležitost. 
A těšíme se na jarní tvoření. Bude 12. 3. 2016.

 -Text a foto Eva Kratochvílová-

Senioři ukončili další 
semestr studia 

Poslední šestou lekcí pod názvem Nové 
trendy ve spotřebě potravin, ukončili 
senioři Virtuální univerzity třetího věku 
(VU3V) v Dešenicích další semestr studia, 
který organizuje Česká zemědělská uni-
verzita v Praze. 
Pod vedením Ing. Heleny Boučkové a lek-
torky Ing. Petry Šánové, Ph.D., se senioři 
postupně seznámili s oblastí biopotravin, 
vysvětlili si pojem FAIRTRADE a  sezná-
mili se s  novým stylem LOHAS. Neopo-
mněli nakouknout do tajů farmářských 
trhů a prošli také nové styly konzumace 
potravin. Senioři se z úst erudované lek-
torky dozvěděli, že „žádná z  potravin 
není stoprocentně zdravá. Ale, základem 
je přeci, aby naše strava byla pestrá, aby-
chom od všeho, i trochu nezdravého, jedli 
trošku, ale tak, aby vše tvořilo jeden vy-
vážený celek. Takže trochu alkoholu neu-
škodí, stejně tak jako přebytek, i přemíra 
mrkve, by našemu organismu uškodila“, 
zdůraznila závěrem Ing. Šánová.
Všichni studující ukončili studium šes-
tým testem a testem závěrečným z celého 
semestru. Pochopitelně, že úspěšně. Dal-
ší semestr bude zahájen počátkem února 
a tématem bude opět oděvnictví.
  
 -Jan Rejfek, účastník VU3V-

Termíny VU3V v  letním semestru 2016, 
vždy od 18 hodin:
3. 2.; 17. 2.; 2. 3.; 16. 3.; 30. 3.; 13.4.

VU3V

Ženy bilancovaly
Bývá zvykem, že většina z  nás v  prosinci 
hodnotí uplynulý rok. Stejně tak i v pátek 11. 
prosince bilancoval Klub žen – Spolek pro 
radost akce, které pořádal v  roce 2015. Vý-
roční schůzku jsme letos měli v klubovně de-
šenických hasičů. Na tento slavnostní večer 
Honza připravil vynikající guláš. Děvčata 
přišla odpoledne dříve a nachystala chlebíč-
ky a  jednohubky. Na začátku výroční schů-
ze šéfka klubu Anna Halasová připomněla 
letošní úspěšnou akci v  kulturním domě 
Dešenicko-pošumavský guláš a  vyzdvihla 

pomoc hasiček a  hasičů při jeho pořádání. 
Také zhodnotila páté jarní a  šesté adventní 
tvoření ve tvrzi, a nezapomněla ani na pravi-
delné schůzky v klubovně v podkroví tvrze. 
Anička pochválila členky a členy za účast při 
docházce na výuku VU3V, líbilo se jí i naše 
zapojení do dešenické pétanque ligy. Proto-
že dobrá nálada nespočívá jen v dobrém jídle 
a  pití, pobavili jsme se a  nasmáli při hraní 
společenských her.

-Eva Kratochvílová Členka Spolku pro radost-

I. ročník soutěže v pétanque byl úspěšný
Celkem deset podzimních kol odehráli při-
hlášení zájemci v  soutěži pétanque. Hřiště 
vybudované městysem tak bylo využíváno, 
i když mnozí volají po hladším povrchu to-
hoto prostoru a  jeho zpevnění. Přesto byly 
podmínky pro všechny stejné a  dříve na-
rozeným šlo protažení těla k duhu. Třináct 
soutěžících prokázalo stoupající formu 
v přesnosti házení koulí a s mírně uprave-

nými pravidly celou soutěž dokončilo. Přá-
lo také počasí. Soutěžící se rozhodli založit 
pétanque klub a uvažují o zápolení s jinými 
kluby registrovanými i  neregistrovanými. 
Zkrátka pro zábavu a potěšení.
Po deseti kolech získal 1. místo Z. Baraňák 
s 42 body. 2. místo zaujal J. Rejfek (47 bodů) 
a třetí příčku V. Úlovec (58 bodů). Další dvě 
místa obsadily ženy: M. Čermáková (63 b.) 

a V. Jandovská (také 63 b.). O lepším umís-
tění rozhodl počet umístění na prvních mís-
tech v  jednotlivých hrách. Dále se umístili 
J. Kratochvíl, M. Pytlová, E. Kratochvílová, 
M. Vlčková, Z. Baraňáková, J. Vávrová, A. 
Halasová a Z. Baraňáková ml. Na výročním 
jednání se všichni soutěžící dohodli také na 
uspořádání II. ročníku pétanquové ligy.
 -J. Rejfek-



6 Dešenický zpravodaj / leden 2016

Dešeničtí fotbalisté přezimují na prvním místě
Na podzim jsme získali 30 bodů za 10 výher 
a 3 prohry. Máme stejně bodů jako druhé  Bu-
dětice, ale lepší  skóre. Třetí Žihobce již ztrácí 
na nás sedm bodů. Myslím, že naše zápasy 
byly divácky atraktivní, o čemž svědčí divác-
ké návštěvy na domácích zápasech. Nastříleli 
jsme zdaleka nejvíc gólů (52) ze všech účast-
níků III. třídy. Letos se nám dařilo nejen spor-
tovně, ale také jsme udělali na hřišti pergolu, 
kterou ocení fanoušci při špatném počasí. 
Příští rok bychom chtěli udělat pod pergolou 
dlažbu. Pevně doufám, že i  jaro vyjde a bu-
deme se držet na předních místech tabulky. 
Všem fanouškům a  nejen jim přeji hodně 
zdraví a štěstí v novém roce.

 -V. Pytel - předseda klubu- 

Malá kopaná v Milencích
Špatný začátek, dobrý konec. Tak by se 
dala shrnout účast SK Norton Milence v 19. 
ročníku Klatovské ligy v malé kopané. Za-
čátek soutěže se nám moc nepovedl, když 
v  polovině soutěže jsme figurovali na po-
sledním místě tabulky, byť ztráta nebyla 
velká. Podzimní část již byla v  našem po-
dání lepší a znamenala posun na celkově 6. 
místo v soutěži. Na slavnostním vyhlášení 

výsledků pak převzal Norton cenu fair play.
Zápasy v  rámci ligy malé kopané nejsou 
jediné akce, které v loňském roce na hřišti 
v Milencích proběhly. Už v květnu se do Mi-
lenců vrátila soutěž hasičů. Začátek prázd-
nin byl již tradičně ve znamení dvou akcí, 
které Norton pořádá. První víkend v  čer-
venci to byl 4. ročník Mileneckého triatlonu 
a za týden pak proběhl 11. ročník Memori-

álu Josefa Staňka v malé kopané. V druhé 
polovině července proběhl turnaj v lakrosu 
a v září pak pouťové oslavy.
Z  počtu a  pestrosti akcí, jakož i  zájmu 
o ně, lze právě skončený rok 2015 hodnotit 
jako úspěšný a rádi bychom na něj navá-
zali i v roce 2016.

 -David Kratejl, člen SK Norton-

Čerti letos rekordní
Jednou za rok se sklepení dešenické tvrze promění v Peklo. Dají si zde schůzku pekelné mocnosti, zastoupené malými i velkými 
čerty, sličnými čerticemi, ale i starým, opelichaným lenochem. Nesmí chybět ani nejvyšší pekelník, sám Lucifer. 

Letos se ovšem v pekle tzv. netrhly dveře a ná-
vštěvníci si vystáli asi hodinovou frontu! Není 
divu, vždyť plnit čertovské úkoly přišlo kolem 
300 dětí s doprovodem. Některé děti se možná 
i trochu bály. Pod některými se pekelná váha 
u vchodu do sklepení jen prohýbala. Kdo měl 

odvahu, nechal se čertem svézt na starém tra-
kaři. Aby je cestou peklem čerti příliš neobtě-
žovali, rozdával anděl dětem peříčka.
A potom už děti plnily různé úkoly. Po překo-
nání pekelných ohýnků, děti zasedly do škol-
ní lavice, kde si malovaly společně s čertíky, 

počítaly brambory či se učily vyjmenovaná 
slova po ž. Cesta bludištěm je pak zavedla až 
do hráčského doupěte. I když s čertem v kost-
kách neprohrály svou dušičku, neměly ještě 
úplně vyhráno. Na samém konci pekla, ve 
starém, dřevěném křesle, seděl sám Lucifer. 
Neustále listoval v  tlusté knize hříchů a  na 
každého hříšníka se něco našlo. Proto si ho 
děti musely udobřit básničkou či písničkou 
a slíbit, že se polepší.
Stačilo pak udělat několik kroků a  vše se 
náhle projasnilo. Děti se nakonec objevily 
u  anděla s  Mikulášem, který je podaroval 
balíčkem s  dobrotami. Teď teprve si mohly 
konečně oddychnout, že vše zvládly.
Ani letos si pekelníci, jinak členové míst-
ního ochotnického spolku AMOK, nikoho 
v pekle nenechali a mohli tak pekelnou brá-
nu zas na rok zavřít.
 -Tomáš Šafařík-

Foto: Eva Kratochvílová

Foto: Václav Pomahač
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25 let mezi Japonci

Pan Luboš Pokorný, který se již 25 let 
zabývá tradičním japonským bojovým 
uměním, jezdí trávit svůj čas více než 15 
let také k nám do Matějovic, které, jak 
sám říká, se staly již trvalou částí jeho 
života. Polovinu každého roku tráví 
v  Japonsku, kde krom bojových umění 
studuje i  tradiční akvarelovou malbu 
suibokuga. Je tedy povolaným znalcem 
japonské kultury a  proto nás těší, že 
přijal naše pozvání představit Japonsko 
na základě svých zážitků a zkušeností. 
Přednáška, která se bude konat 19. úno-
ra v 18 h v renesančním sále dešenické 
tvrze, bude zpestřena i  ochutnávkou 
japonských laskomin. Srdečně zveme!

Svatomartinský lampionový průvod
V  pátek 13. listopadu se v  podvečer sešly 
děti společně s rodiči na již tradiční Svato-
martinský lampiónový průvod. V  hojném 
počtu se všichni po setmění vydali od zá-
kladní školy a prošli částí Dešenic. Na ces-
tu jim svítila světýlka lampionů, které si 
některé děti i samy vyrobily.
Po návratu ke škole pokračoval program 
v  tělocvičně společným bubnováním. 
K  oslavám sv. Martina patří i  tradiční pe-

čená husa. Ta sice opět chyběla, přesto děti 
mohly ochutnat spoustu dobrot, které pro 
ně rodiče napekli. Na závěr shlédly filmo-
vou pohádku, kterou si nenechali ujít ani 
dospěláci. Poděkování za příjemný večer 
patří především paní Petře Čížkové, která 
celou akci připravila a zorganizovala.

 -Jana Šafaříková-

Chata v Matějovicích vstala z popela
Kdo chodí na procházku do Matějovic, nemohl si nevšimnout krásné novostavby,  
která vznikla na místě vyhořelé chaty Ski klubu Dýšiná. 

Do Matějovic jezdili od roku 1963 nejprve 
dýšinští házenkáři. Dle vzpomínek pa-
mětníků sem jezdily i  herečky a  baletky 
z plzeňského divadla např. Věra Šťastná – 
Sudková. Ta hrála také s dýšinskými ochot-
níky, hostovali i  v  Dešenicích. Pobýval tu 
i pan Tau - Ota Šimánek, studenti z Prahy, 
Junáci z Mirošova a jiní. V roce 1967 koupila 
chalupu za 2542 Kčs TJ Spartak od Státního 
statku Dešenice. Kupní smlouvu podepsal 
pan Kasík, který pak 10 let dělal správce cha-
ty. Za nocleh platili členové TJ korunu, nečle-
ni koruny dvě. Peníze šly na potřeby pro cha-
tu, jezdilo se na brigády. Používaly se různé 
zbylé stavební materiály. 
Po roce 1990 se Spartak rozdělil a chatu uží-
val Turistický oddíl, po jeho zrušení chatu 
převzal lyžařský klub – Ski klub Dýšiná. 
V září 2012 došlo k požáru chaty, který způ-
sobil milionovou škodu. Oheň podle závěrů 
vyšetřování vznikl od komína a zničil celé 
podkroví objektu včetně stropu nad příze-
mím. Neporušená zůstala jen stará kamen-
ná část a některé dřevěné stěny v přízemí. 
Jak to v takových případech bývá, pro členy 
klubu a příznivce chalupy to byl šok, který 
vystřídal smutek a beznaděj při myšlence, 
zda se ještě někdy chalupa znovu obnoví 
a kde se na to vezmou finance. Bylo potře-

ba vyřídit pojistku, a další administrativní 
práce, na kterých měla velkou zásluhou 
předsedkyně klubu paní Heclerová. Ještě 
roku 2012 před napadnutím sněhu muselo 
být provedeno provizorní zajištění zbytku 
stavby, na které obec Dýšina přispěla část-
kou 50 tis Kč.
V  dalším roce bylo rozhodnuto o  obnově 
objektu. S přicházejícím jarem zavládlo ne-
skutečné pracovní nadšení přímo euforie, 
kdy někteří členové, ale i přátelé klubu vě-
novali pracím na Šumavě každý volný čas, 
soboty a neděle i na úkor své dovolené.
23. listopadu 2015 byla stavba krásně opra-
vené chaty zkolaudována a může tak slou-
žit dalším generacím návštěvníků.

-Pavla Velleková, autorka projektu  
přestavby chaty-

Zimní dešenická pouť
Ačkoli máme v Dešenicích kostel sv. Miku-
láše, pouť slavíme v červenci na sv. Annu, 
jíž je zasvěcena hřbitovní kaple. Mikuláš, 
jak známo, slaví svůj svátek v  prosinci, 
a  tak je celkem pochopitelné, že si Deše-
ničtí už odedávna slavili raději pouť anen-
skou. 6. prosince loňského roku jsme si 
však svátek sv. Mikuláše v  našem kostele 
připomněli poutní mší svatou. Ačkoli nás 

od doby svatého biskupa Mikuláše dělí 
více než 1700 let, v lecčems nám může do-
dnes sloužit jako vzor, zejména pro svůj 
soucit s chudými a potřebnými. Díky tomu 
je vlastně dodnes slavena mikulášská na-
dílka, která v  malém proběhla i  v  našem 
kostele. Hudební doprovod při mši zajistila 
Schola sv. Tomáše z Nýrska.
 -ls-

Adventní koncert 
v Děpolticích

Tradičně vysokou úroveň měl adventní 
koncert, konaný již posedmé v  kostele sv. 
Isidora v Děpolticích. 12. prosince měli po-
sluchači příležitost poslechnout si flétnový 
soubor ZUŠ Nýrsko pod vedením Tomáše 
Bastla a  Českou mši vánoční Jakuba Jana 
Ryby, od jehož smrti uplynulo vloni 250 let. 
„Rybovku“ nám zazpíval Železnorudský 
smíšený sbor pod vedením sbormistra Mar-
tina Červenky. Organizátorům – občanské-
mu sdružení Děpoltice v čele s paní Olibe-
riusovou a panem Kučerou tak patří velký 
dík za nevšední kulturní zážitek a příjemné 
zastavení v adventním čase.
 -ls-

Foto: Eva Kratochvílová

Foto: Ski klub Dýšiná, pí Heclerová
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O P US T I L I  N Á S…
† Josef Habada

Blahopřejeme jubilantům
Od 12. ledna
Ján Junek 65
Alena Čečilová 55
Miroslav Kotal 50
Jaroslav Slunčík 50
Růžena Černá 92
Jiří Fraus 74
Jaroslav Kajínek 60
Marcela Jílková 55
Hana Menke 65

Únor 
Anna Soušková 75
Josef Šebesta 70
Růžena Beková 65
Miroslava Vlčková 65
Jiří Oliberius 73
Aloisie Soušková 96
Ivona Krajcová 50
Marie Šlehofrová 83
František Paško 73
Helena Nová 75
Květoslava Svobodová 50
Anežka Karásková 70
František Ryšavý 78
Karel Řehoř 77

Březen 
Jaroslav Pěnkava 71
Jana Pašková 71
Zdeněk Baraňák 70
Lenka Sýkorová 50
Marie Míšková 77
Zdena Cihlářová 83
Marie Pulcová 75
Jaroslav Mlád 75
Jiří Herman 82

Do 10. dubna 
Ladislav Hlůžek 77
Jan Šroubek 71
Jarmila Votavová 72
Václav Votava 72
Luděk Stuiber 50

Dešenický zpravodaj, periodický tisk územně 
správního celku Dešenice. Vychází 4x do roka. 
Evidováno MK ČR E 17235. Vydavatel: Městys Dešenice, 
Dešenice 1, IČ 00255394. Redakce: H. Boučková, 
L. Sýkorová, J. Rejfek a T. Šafařík. 1. číslo X. ročníku 
vyšlo xx. ledna 2016 nákladem 300 výtisků. Své 
příspěvky zasílejte na adresy: tajemnice@desenice.cz 
a starostka@desenice.cz  
Uzávěrka příštího čísla je 24. 3. 2016.

N A RO D I L I  S E …
* Anita Flosmanová
* Tereza Kopačková

* Martin Kubát

Myslivecký bál
hraje kapela Orion
15. 1. 2016, 20.00, KD Dešenice

Jednání zastupitelstva
27. 1. 2016, 18.00, Děpoltice, 
hasičská klubovna

Dětský maškarní ples
14. 2. 2016, 15.00, KD Dešenice

25 let mezi Japonci
přednáška L. Pokorného
19. 2.  2016, 18.00, renesanční  
sál tvrze, Dešenice

Hasičský bál
20. 2.  2016, 13.00, KD Dešenice

Masopustní průvod
27. 2.  2016, 13.00, sraz u kašny

MDŽ
zahraje kapela Šejnovanka, Starý Klíčov
5. 3. 2015, 15.00, KD Dešenice

Tvoření na tvrzi
12. 3. 2016, 10.00–17.00,  
Tvrz Dešenice

Jednání zastupitelstva 
23. 3. 2016, 18.00, renesanční  
sál tvrze, Dešenice

Zveme vás 

PÉTANQUECLUB Dešenice 
zve zájemce o tuto hru  

do svých řad.
 II. ročník zahájíme na jaře. 

Přihlásit se můžete na tel. čísle:  
602 209 601

nebo e-mailové adrese:  
janrejfek@seznam.cz 
do konce března 2016.

SDH Dešenice pořádá
Tradiční masopustní průvod

27. února, od 13 hodin
Sraz masek u kašny

zahraje kapela Hubertka

DĚTSKÝ  
MAŠKARNÍ PLES

14. února, 15.00
KD Dešenice

K tanci a poslechu zahraje  

kapela Hubertka

20. února, 20.00,  

KD Dešenice

SDH Dešenice srdečně zve na

Hasičský bál


