
Milé čtenářky a milí čtenáři, 
nevlídné počasí posledních dnů 
předznamenává i  pomalu končící le-
tošní rok. Většina z nás chce ještě na 
poslední chvíli něco stihnout nebo 
dokončit, aby nás zima nezaskočila 
nepřipravené.
Dovolujeme si vás pozvat na celou 
řadu akcí v  závěru letošního roku, 
pozvánky najdete na poslední stra-
ně. Svůj vánoční koncert v  kostele 
sv. Mikuláše připravují spolu s  uči-
telkami děti ze školy a  školky, letos 
je doprovodí i  profesionální hudeb-
níci, máme se nač těšit. Kostelu se 
věnujeme i na s. 7. Díky opravě oken 
se z minulosti vynořil příběh rodiny 
Blahutovy, více na s. 7. 
Svou činnost jako obvykle bilancují 
místní spolky, jejich členům děku-
jeme za příspěvky a  fotografie do 
tohoto čísla.
Milí čtenáři, za několik dnů nás čeka-
jí parlamentní volby. Važme si toho, 
že žijeme v  zemi, kde můžeme volit 
svobodně, což není v  mnoha zemích 
vůbec samozřejmé a  máme možnost 
si vybrat z mnoha stran a hnutí, které 
budou ovlivňovat dění v naší republi-
ce po příští čtyři roky. Dejme důvěru 
těm, kteří si ji zaslouží. 

Příjemné dny vám přeje
 Lenka Sýkorová
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Stavba kanalizace zahájena

Díky dotaci Plzeňského kraje – dotační pro-
gram vodohospodářské infrastruktury ve 
výši 1 078 tis. Kč, mohla obec začít se stavbou 
Doodkanalizování městyse Dešenice a  jeho 
části Milence. Stavbu provádí na základě 
soutěže firma Vodospol Klatovy. V letošním 
roce bude vybudován hlavní kanalizační 
řad – tj. v Milencích od přečerpávací stanice  

přes rybáře a  hospůdku Zemanku dále 
k  Nýrsku a  v  Dešenicích od odbočky k  že-
lezniční zastávce směrem k viaduktu a dále 
až k p. Hořákovi. Stavba bude provedena jak 
otevřeným výkopem, tak podvrty. Jedná se 
o tlakovou kanalizaci, tudíž je ukládáno po-
trubí menšího průměru, než tomu bylo u již 
hotové gravitační kanalizace. Nyní jsou při-
pravovány projekty k domovním přípojkám. 
Zastupitelé na jednání 20. září schválili pří-
spěvek městyse na nově budované domovní 
přípojky v rámci této stavby, a to proto, aby ti, 
kdo se nově napojí, měli přibližně stejné pod-
mínky jako ti, kdož na kanalizaci napojeni 
jsou. Vlastníci nemovitostí uhradí 3000 Kč 
za projektovou dokumentaci a  napojení na 
vlastním pozemku. Městys uhradí čerpadlo 
v  základní verzi s  kompletním vystrojením 
včetně šachty a řídicí jednotky těm, kteří do 
termínu 31. 12. 2017 podepíší závazek připoje-
ní ke kanalizaci.

 -úm-

Dům čp. 121 na návsi, kde sídlil podnik Rudolfa Blahuta. Foto k článku na s. 7.
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Setkání s německými krajany 

Jako každý rok, konala se i  letos koncem 
prázdnin setkání německých rodáků – 
26. srpna z  Děpoltic, Datelova, Divišovic 
a Městiště a 2. září z Dešenic a Matějovic. 
Tato setkání mají již ustálený průběh. 
Nejprve krátká pobožnost na hřbitově, 
následovaná mší sv. s  doprovodem hud-
by – v děpoltickém kostele jsme vyslechli 
moderní pojetí duchovní hudby s doprovo-
dem kytar, zatímco v Dešenicích tradičně 
Schubertovu mši. Po společném obědě 
a  po krátké procházce následuje spole-
čenské setkání při kávě a  koláčích. Přes 
pokročilý věk většiny hostů je patrný stá-
lý zájem o rodný kraj s respektem k tomu, 
co zde bylo vykonáno. Velké poděkování 
patří těm, kteří se o  zdárný průběh obou 
setkání zasloužili: manželům Javorským 
za úklid a  výzdobu kostela, paním ku-
chařkám Jarce Šteinerové a  Dagmar Ku-
čerové za přípravu oběda pro Děpoltic-
ké a  paní Heleně Boučkové za výzdobu 
sálu a  materiální zabezpečení obou akcí. 

 -Lenka Sýkorová-

Sběr nebezpečného 
odpadu 
23. října 2017 bude svážen nebezpečný 
odpad, připravit jej na viditelné místo 
můžete o  víkendu 21.–22. 10. Nebez-
pečný odpad jsou kompletní chladnič-
ky, mrazničky, pračky, myčky nádobí, 
trouby, vysavače, žehličky, počítače, 
televize, osvětlovací tělesa, vrtačky, 
pily, šicí stroje, hračky na baterky, ojeté 
pneumatiky z osobních vozidel, barvy, 
staré mastné hadry apod. 

Kácení dřevin
Vzhledem k  nastávajícímu klidovému 
vegetačnímu období upozorňujeme, 
že dle vyhlášky č. 222/2014 Sb. povole-
ní KÁCENÍ DŘEVIN s obvodem kmene 
nad 80 cm a  zapojených porostů nad 
plochu 40 m2 (tedy kromě ovocných 
stromů na pozemcích v  zastavěném 
území evidovaných v katastru nemovi-
tostí jako druh pozemku zahrada, za-
stavěná plocha a nádvoří nebo ostatní 
plocha se způsobem využití pozemku 
zeleň), podléhá povolení orgánu ochra-
ny přírody podle § 8 odst. 1/ zákona č. 
114/1992 Sb. a vlastníci pozemků o po-
volení takového kácení žádat musí.

Mimořádné jednání  
zastupitelstva
17. října v 17 hod. se v malé zasedací síni 
úřadu bude konat mimořádné jednání 
ZM, na němž bude projednáván Plán 
společných zařízení v  k. ú. Matějovice 
v souvislosti s komplexními pozemko-
vými úpravami.

Aktuality z úřadu

Podpořené projekty
V  letních měsících padla řada rozhodnu-
tí ohledně dotací na investiční projekty. 
Z  Operačního programu životního pro-
středí – nakládání s  odpady byla obec 
úspěšná s  oběma projekty – Zkvalitnění 
nakládání s  odpady – pořízení kontej-
nerů v  obci Dešenice (dotace 893 tis. Kč) 
a  s  projektem Třídíme ekologicky v  měs-
tysi Dešenice (pořízení multifunkčního 
nakladače a dalších kontejnerů), kde činí 

přidělená dotace 1 770 tis. Kč – v  obou 
projektech činí dotace 85 % nákladů. 
U  životního prostředí ještě zůstaneme – 
Národní fond ŽP vyhodnotil žádost a pro-
jektovou dokumentaci na Rozšíření pra-
menišť a průzkumný vrt v k. ú. Děpoltice 
a přidělil obci dotaci ve výši 80% nákladů 
– tj. 1 489 tis. Kč. Tato investice by měla vy-
řešit problémy s  nedostatkem pitné vody 
pro Děpoltice.

Plzeňský kraj zahrnul dodatečně městys 
Dešenice do programu vodohospodářské 
infrastruktury – a podpořil stavbu kanalizace 
v Dešenicích a Milencích (viz 1. strana), z pro-
gramu Havarijní stavy a  naléhavé potřeby 
obcí jsme také dostali podporu 150 tis. Kč na 
nová okna v KD Dešenice. Na nové dopravní 
auto se mohou díky dotaci ministerstva vnitra 
v příštím roce těšit také milenečtí hasiči.
 -úm-
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Zpráva o činnosti SDH Milence
Letošní rok jsme dokončili, co se soutěží 
týče, v Zelené Lhotě na Šumavském hasiči, 
kde naše ženy obsadily 3. místo a muži se 
umístili na místě pátém.
Před pouťovými oslavami a  setkáním ro-
dáků provedl náš sbor opravu, vymalování 
a sestavení kuchyňky v KD Milence a dále 
byla provedena oprava vchodu do KD. Na 
zajištění těchto akcí odpracovali naši členo-

vé desítky hodin, za což jim patří velký dík.  
Na letošní rok máme naplánováno ještě ně-
kolik akcí. Ať už to bude turnaj v prší nebo 
Mikulášský turnaj v šipkách, letos jubilejní 
10. ročník v  termínu 2. 12.  2017. Děti jako 
obvykle budou začínat od 13 hodin a turnaj 
dospělých bude navazovat od 15:30 hodin.
Postupně v  součinnosti s  obcí, se nám 
daří dobudovávat technické zázemí v  KD 

Milence, které bude sloužit do budoucna 
všem při pořádání akcí v KD.
I  nadále pokračujeme v  pořádání poke-
rových turnajů, poslední se uskutečnil 
16. 9. 2017, další dva termíny turnajů jako 
obvykle začínají od 14. hodin v  klubovně 
hasičů Milence a to 28. 10. 2017 a 18. 11. 2017.
 
 -Karel Řehoř, velitel SDH Milence-

Hasičský dorost slavil úspěch…

Žáci SDH se účastnili Dětské hasičské ligy 
okresu Klatovy. Liga měla 5 kol. Starší žáci 
i  mladší žáci se účastnili 4 kol ligy. Starší 
žáci 3x obsadili 1. místo a 1x místo 2. Mlad-
ší žáci 3x místo 2 a  1 x místo 3. Závěrečné 
kolo a zároveň vyhlášení ligy, se konala 9. 
9. v Malé Vísce. Zde starší žáci ve složení, 
Jakub Šlais, Pavel Šlais, Lucie Ledvinová, 

Ondra Sloup, Eliška Slunčíková, Kristýna 
Vávrová a Štěpánka Svobodová zabojovali 
a přivezli 1. místo a zároveň putovní pohár. 
Celkové umístění starších žáků v  lize je 1. 
místo. Mladší žáci se celkově umístili v lize 
na 3. místě. 

 -Iveta Kindlamnová. SDH Dešenice-

…ani dospělí hasiči nezaháleli
Družstva mužů, žen i  dětí se účastnila 
v soutěži o Trpaslíka v Zelené Lhotě, která 
se konala poslední víkend v srpnu. Druž-
stvo žen se umístilo na 1. místě, muži na 
místě prvním, muži – mazáci obsadili 
místo 3. Žáci starší 2. místo a mladší žáci 

se umístili na 2 místě. Družstva mužů 
i  mazáků 7. 10. jela soutěžit do Slavošo-
vic. Žáky 21. 10. čeká 1. kolo Hry Plamen 
v Předslavi. 

-Iveta Kindlamnová. SDH Dešenice-

Sraz rodáků
9. září se v Milencích sešli rodáci a přá-
telé Milenců. Účastnilo se se více než 
50 lidí a  všichni se dobře bavili, popo-
vídali si se známými, se kterými se tře-
ba léta neviděli, protože bydlí v  Brně, 
Ostravě, Praze i  v  jiných koutech Čech. 
Prohlédli si novinky ve vsi, navštívi-
li i  kapli, která měla letos výročí 150 
let od prvního vysvěcení, ocenili péči 

o kulturní dům. Velké debaty byly i nad 
tabulemi se starými dokumenty a  fo-
tografiemi. Ohlasy přítomných byly 
vesměs příznivé a  zaznělo i  přání tako-
vé setkání po nějakém čase opakovat. 
Celou akci si vzali na starost místní 
hasiči. Odpracovali mnoho hodin přl 
přípravě i  realizaci tohoto setkání, a  za 
to je jim třeba poděkovat. Protože v Mi-

lencích byla právě pouť, byly i  koláče.  
Dva obrovské, kterými jsme podělili 
všechny přítomné, nám jako sponzor-
ský dar poskytla paní Martina Planková, 
která má v  Plzni pekařství. Také jí patří 
dík, stejně jako úřadu městyse, který se 
podílel na zdárném průběhu celé akce.

-Text Petr Štembera, starosta SDH Milence-

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

Poker Tour 2017
V Milencích dále hasiči pokračují 
v pořádání turnajů v pokeru.

Červencové kolo proběhlo 22. 7. 2017
1. místo Radek Sýkora
2. místo Tomáš Šmerák
3. místo Milan Flor
Srpnové kolo proběhlo 11. 8. 2017
1. místo Petr Vice
2. místo Milan Flor
3. místo Jan Dyk
Zářijové kolo proběhlo 16. 9. 2017
1. místo Tomáš Šmerák
2. místo Ivan Hrušovský
3. místo Libor Kratochvíl

TOP 10 průběžné pořadí do velkého  
finále 30. 12. 2017
1. Radek Sýkora – 60 bodů,
2. Palo Vice – 55 bodů,
3. Libor Kratochvíl – 54 bodů,
4. Karel Řehoř – 53 bodů,
5. Milan Flor – 47 bodů,
6. Stanislav Fořt – 46 bodů,
7. Petr Kubala – 43 bodů,
8. Petr Vice – 43 bodů,
9. Jan Dyk – 40 bodů,
10. David Míšek – 35 bodů.

Celkový počet hráčů, ktečí se doposud 
zúčastnili turnajů je 23. Další kola pro-
běhnou: 28. 10. 2017 a 18. 11. 2017, vždy od 
14. hodin v klubovně hasičů v Milencích.
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Zahájili jsme školní rok 2017/2018 

V  pondělí 4. září jsme za účasti rodičů, 
paní starostky a pedagogického sboru za-
hájili školní rok 2017/2018. Žáci se vrátili 
po prázdninách odpočinutí a svěží a na je-
jich tvářích bylo vidět radostné očekávání. 
Samozřejmě, že některým se nechtělo…. 
Bylo moc příjemné přijít do hezké školy, 
do příjemného prostředí. Teď už si děti po-
malu zvykly na školní režim a povinnosti 
vyplývající z učení.
I letos nás čeká spousta práce. Hlavním cílem 
je samozřejmě získat co nejvíce vědomostí, 
nových dovedností a  návyků, ale i  sociální 
rozvoj osobnosti na poli sportovním a kultur-
ním. Spolu s MŠ navštívíme divadelní před-
stavení, připravíme hezká vystoupení pro 

rodiče a  veřejnost, vyrobíme plno dárečků 
a uměleckých děl, určitě se zúčastníme všech 
nám dostupných soutěží…
Opětovně došlo k  úpravám ŠVP (školní 
vzdělávací program), kde v souladu s RVP 
pro ZV je nově zařazena výuka plavání jako 
povinná aktivita. Jezdíme společně s  MŠ. 
MŠ pojede 5x, děti ZŠ by měly absolvovat 40 
hod. na 1. stupni. Škola jezdí jednou za dva 
roky po 20 hod. 
Běžná výuka bude probíhat dle stávajících 
vzdělávacích programů pro ZŠ i MŠ, které spl-
ňují veškeré požadavky, normy a výstupy po-
žadované RVP (rámcový vzdělávací program) 
platné pro ZŠ a MŠ. Byly překontrolovány Čes-
kou školní inspekcí a jsou schváleny.

Do školních lavic zasedlo 23 žáků (bohužel 
2 děti se odstěhovaly). Přivítali jsme 3 prv-
ňáčky. MŠ je plně obsazená. 
Přeji všem dětem a  školákům, ať se jim 
daří co nejlépe plnit všechny úkoly, hod-
ně radosti z  učení, hodně zážitků z  po-
znávání nového a neznámého, pohodové 
prostředí bez stresů a strachů, hodně přá-
telsky a  pozitivně naladěných spolužá-
ků, kamarádů, učitelek, rodičů, spoluo-
bčanů. Dospělým pak hodně trpělivosti 
a shovívavosti k občasným neúspěchům. 
Ať se nám ve školním roce 2017/2018 po-
daří všechno co nejlépe!

 -such-

Školní rok se rozběhl, něco o adaptaci
Ani jsme se nestačili rozkoukat a už máme 
říjen. Máme tedy už měsíc školky za sebou. 
Letos nastoupilo šest nových dětí, z toho pět 
holčiček a jeden chlapec, tím se nám trochu 
vyrovnaly síly v poměru holky a kluci, opro-
ti dřívějším letům, kdy bylo vždy více kluků 
než holčiček. Uvidíme, co nám tahle změna 
do budoucna přinese:-) 
Adaptace dětí na školku probíhá „normál-
ně“... to znamená občasné slzičky a smutně-
ní dětí po mamince, ale i tatínkovi, a to zvlášť 
u nově příchozích dětí. Ti, kteří už školku na-
vštěvovali, si zvykají po prázdninách rychle-
ji, ale přeci jen, dva měsíce jsme se neviděli 
a  leccos se změnilo. Co se adaptace týče, 
mohu rodičům doporučit trpělivost a víru ve 
vlastní dítě, že to dokáže. A také víru v to, že 
lidé, kteří ve školce pracují, dělají maximum 
pro to, aby dětem zvykání ulehčili. Věřím, že 
asi žádného rodiče nenechají slzičky dítěte 
chladného a myslí v průběhu dne na to, jak 
si jejich dítě ve školce vede, jestli mu nikdo 
neubližuje a  jak dlouho trvalo, než přesta-
lo plakat a šlo se zapojit do dění ve školce. 
Věřte, že ranní slzičky jsou reakcí dítěte na 
momentální nepohodlí, a  strach z  nezná-
mého, které je způsobeno změnou v  životě 

dítěte, která je bezesporu veliká, ale sociali-
zace dítěte je v určitém věku žádoucí a nut-
ná. Slzičky většinou končí krátce po tom, co 
maminka zavře dveře školky. Ve školce se 
všichni zaměstnanci snaží o to, aby slzičky 
na tvářích dětí co nejdříve oschly a objevo-
valy se pokud možno co nejméně a postupně 
zmizely úplně. K  tomu je potřeba, aby děti 
do školky chodily pravidelně a  navazovaly 
kontakty s vrstevníky, pokud k tomu dojde, 
děti se do školky těší, a pak je vyhráno. Rodi-
če mohou pro adaptaci ve školce udělat také 
hodně a  to například: vyprávět si s  dětmi 
o tom, co ve školce zažilo, co dělalo, jaké je 
to ve školce. Na oplátku mohou rodiče dě-
tem vyprávět o tom, jaké to bylo, když sami 
byli předškoláčky, jaké měli kamarády a na 
co si pamatují. Rozhodně dětem neprospívá 
strašení školkou, případně polopravdy, kte-
ré děti mohou někdy slyšet. Tím myslím vždy 
jednat s dětmi fér a na rovinu. Pokud pro dítě 
rodiče potřebují chodit po spaní, je potřeba, 
aby je s tím seznámili a neslibovali odchod 
po obědě. Děti totiž potřebují jistotu, a  tu 
tímhle způsobem nezískají. Rodiče si mož-
ná ráno ušetří nějakou tu slzičku navíc, ale 
dítě prožije pocit zklamání a ztrácí víru v to, 

že dané slovo platí. Aby se dětem ve školce 
líbilo, vymýšlíme nejen zajímavé činnosti, 
výlety a zážitky, ale také se snažíme každo-
ročně ve školce provádět změny estetického 
rázu. Letos jsme přes prázdniny připravili 
holčičkám i klukům nové koutky na hraní. 
Holčičky mají nový, krásný koberec a křesíl-
ka s motivy motýlků, a tím i dostatek místa 
na „holčičí hry.“ Kluci nepřišli zkrátka, do-
stali také nový koberec se silnicemi a spous-
tu nových autíček, se kterými si mohou dle 
libosti hrát. Pokud i  přes veškerou snahu 
rodičů a personálu školky je adaptace kom-
plikovaná, je možné domluvit se s učitelkou 
individuálně. Vše se dá zařídit tak, aby se 
chod školky nenarušoval a dětem bylo dob-
ře. Je potřeba mluvit a domluvit a tomu jsme 
ve školce nakloněni. Dítě je v centru naší po-
zornosti a společně se nám jistě podaří vyře-
šit problémy, a to nejen s adaptací. 
Závěrem všem přeji krásné babí léto, ať 
je nám ve školce dobře a  máme společně 
spousty pěkných zážitků.
 
 -Renata Vlčková, MŠ Dešenice-
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Bez hranic vařit, společně ochutnávat 
Ano, takový je název pozvánky přeshra-
ničního sdružení „Královský hvozd“, kte-
rá zve na prezentaci Bavorsko – českého 
kalendáře 2018 s  kulinářskou tématikou 
v sobotu dne 28. 10. 2017 do společenských 
prostor restaurace „Zum Bach“ v  Neukir-
chenu b.Hl. Blut všechny účastníky podí-
lející se na vytvoření kalendáře. Je mezi 
nimi i Klub žen z Dešenic. Podílely se ale 
i  další obce a  města: Arrach, Eschlkam, 
Lam, Nýrsko, Strážov, Všeruby, Chudenín 
nebo Janovice nad Úhlavou. Připomeňme, 
že celá akce je podpořena Dispozičním 
fondem Euregio Bavorský les.
Dešeničtí se budou prezentovat pošu-
mavsko dešenickým vepřovým gulášem 
a bramborovou buchtou s ovocem a  roso-
lem. Slavnostní setkání autorů pokrmů, 
zpracovatelů kalendáře a  dalších hostů 

bude spojeno především s  ochutnáv-
kou slaných i  sladkých jídel, moučníků 
a  dalších pochutin, které byly vybrány 
do kalendáře. Akce doprovozená dalším 
programem – hudbou, vystoupením dět-
ského souboru ale i přednáškou o bavor-
sko – české kuchyni bude završením úsilí 
všech zastoupených stran. Kromě hostů 
se akce účastní všechny obce, Dešenice 
bude reprezentovat Klub žen. V minulém 
čísle jsme přinesli recept na bramboro-
vou buchtu s  ovocem a  rosolem, dnes 
vám nabízíme druhý recept, který bude 
v  kalendáři a  také malou opravu nebo 
doplnění minulého receptu. Z ingredien-
cí patřících do této buchty vypadlo ještě 
16 dkg hrubé mouky.

-Jan Rejfek, zastupitel městyse Dešenice-

Třetí ligový ročníky hry pétanque v Dešenicích je před závěrem 

Po odehrání jarní části soutěže a  povinné 
letní přestávce se hráči pétanque v  závěru 
srpna opět sešli na domovském hřišti, aby 
zahájili podzimní část soutěže. V současnos-
ti jsou odehrány dvě třetiny z celkových de-
víti plánovaných her. A rýsují se již favorité.
Po velmi úspěšném závěru v  jarní části 
a  vítězství ve dvou úvodních podzim-

ních hrách vede bezpečně celou soutěž 
V. Úlovec. Zvítězil v 5 hrách z 15ti celkově 
odehraných. A  protože získal za vítězství 
vždy 20 bodů, má na svém kontě 240 bodů 
celkově. Následují další čtyři hráči, kte-
ří spolu zápolí o  další umístění. Druhý J. 
Karlovský s  194 body, třetí H. Linhartová 
také s 194 body, čtvrtý J. Rejfek s 185 body 
a pátý J. Kratochvíl s 173 body. Pokud ne-
dojde k  nějaké nepředvídatelné události, 
z  těchto hráčů vzejdou pravděpodobně 
vítězové třetího ligového ročníku, kte-
rý se tak blíží k  svému závěru. Dále májí 
možnost úspěšně zasáhnout do pořadí A. 
Halasová, Z. Baraňák, M. Raišl, J. Vávrová 
nebo M. Čermáková.
V  letních měsících se sami hráči posta-

rali o  pořádek na pétanquovém hřišti, 
kdy byly odstraněny náletové rostliny. 
Došlo opětovně k přeměření tak, aby se 
hra co nejvíce přibližovala stanoveným 
pravidlům a  pravidelně byla upravová-
na hrací plocha.
Po odehrání soutěže bude svoláno výroční 
jednání Pétanqueclubu Dešenice. S největ-
ší pravděpodobností by to mělo být v prv-
ní polovině listopadu. Bude mít za cíl vy-
hlásit výsledky, předat poháry a medaile, 
projednat a přijmout pravidla pro příští IV. 
ročník 2018 a rozhodnout o tom, kdo bude 
hráče zastupovat navenek.

-Jan Rejfek, prezident  
Pétanqueclubu Dešenice-

Poslední závěrečný semestr byl zahájen 
Koncem září byl zahájen poslední semestr 
studia seniorů v  rámci Virtuální univerzity 
třetího věku (VU3V) jehož tématem je ten-
tokrát „Etika, jako východisko z  krize spo-
lečnosti“. Všichni studující se na první lekci 
shromáždili v renesančním sále bývalé tvr-
ze. Úvodem převzali pamětní listy za aktivní 
účast v  semestrálním kurzu „České dějiny 
a jejich souvislosti“ z rukou vedoucí konzul-
tačního střediska Ing. Heleny Boučkové.
Následně se již věnovali první přednášce 
s  názvem „Etika je slovo, slušnost je čin.“ 

Garantem celého kurzu je PhDr. Jan Šolc, 
který v  současné době působí jako lektor 
etiky a  rétoriky na liberecké Technické 
univerzitě, kde mimo jiné přednáší i  po-
sluchačům U3V. Všeobecně se ví, že k nej-
větším ztrátám došlo během posledních 
dvou generací právě v  oblasti mravnosti 
a zejména morálky. Proto si toto téma také 
studující vybrali. Vždyť mohou srovnávat 
především zkušenosti z  doby minulé se 
současnou realitou. I sám Jan Šolc shledá-
vá velký význam této vzdělávací instituce 

pro zlepšení lidských vztahů a  společen-
ského klimatu.
A co čeká studující v následujících týdnech 
a  měsících? Po každé lekci musí splnit zá-
kladní povinnost spočívající ve složení testu, 
po ukončení celého kurzu potom testu závě-
rečného. Až po jeho splnění si mohou všich-
ni oddechnout a  těšit se na promoci, která 
by se měla na České zemědělské univerzitě 
v Praze konat počátkem příštího roku. Zbývá 
všem studujícím popřát hodně štěstí.
 -Jan Rejfek, účastník VU3V-

Pošumavsko dešenický  
vepřový guláš
Ingredience: 700 g vepřové plece, 500 
g cibule, 5 stroužků česneku, syrová 
červená paprika, plechovka drcených 
rajčat, sádlo, sůl, kmín, červená papri-
ka, chilli nebo jednu feferonku, tmavá 
jíška a vývar
Postup: Cibuli osmahneme dozlatova, 
přidáme na kostičky pokrájenou plec 
a opečeme. Dále přisypeme koření, 
syrovou červenou papriku a chilli. 
Zalijeme vývarem, drcenými rajčaty 
a dusíme, až maso změkne. Dochutíme 
a zahustíme. Podáváme s rýží, knedlí-
kem nebo pečivem a dobře vychlaze-
ným pivem a polijeme rosolem.

Plzeňská radnice přivítala výtvarníky
Plzeňský magistrát ve svých prostorách 
hostil další výtvarníky, kteří zde po celý 
měsíc září předváděli svá výtvarná díla. 
Pozvání přijali Anna Halasová a Vlastimil 
Hrnčiřík z  Dešenic, dále Blanka Strna-
dová a Jan Mácha z Plzně a Alois Anderle 

z  Klatov. Zajímavá výstava pod názvem 
„PĚT ODSTÍNŮ“ zahájená hudebním do-
provodem plzeňské skupiny „Blues trio“ 
přilákala na vernisáž desítky fanoušků vý-
tvarného umění i náhodných návštěvníků.
Většina zúčastněných výtvarníků se 

v  současné době dál prezentuje v  Plzni, 
konkrétně v  sídle neziskového sdružení 
Totem Art. Výstava zde potrvá až do polo-
viny listopadu 2017.

 -Jan Rejfek, zastupitel městyse Dešenice-
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Prezentace myslivců při dešenické pouti
Při příležitosti konání tradiční dešenické 
pouti uspořádal v neděli odpoledne mys-
livecký spolek Diana Dešenice poznávací 
výstavu spojenou s možností vystřelit si 
ze vzduchovky na terč. Na prvním za-
stavení si mohli malí i  velcí návštěvníci 
otestovat své znalosti mysliveckých tro-
fejí. Na druhém se pokusili uhádnout 
či poznat zbraně, jako např. kulovnici, 
brokovnici nebo malorážku. Na dalším 
zastavení návštěvníky čekalo poznávání 
přírodnin. Podle větví a  listů poznávali 
jehličnany i  listnaté stromy a keře. Dále 

se také mohli dozvědět i  něco z  oblasti 
kynologie. Výstava byla doplněna promí-
táním tematických videí. Pod mostkem 
vedoucímu ke vchodu do renesančního 
sálu, kde výstava probíhala, se shluko-
vali zájemci o střelbu ze vzduchovky na 
papírový terč s  vyobrazením divočáka. 
Střelci si samozřejmě mohli odnést svůj 
terč jako památku a  pochlubit se svými 
zásahy. Myslivecký spolek těší zájem ve-
řejnosti a děkuje za početnou návštěvu.

 -Libor Fiala, MS Dešenice-

TJ Start Dešenice
Jak jsem již psal v  minulém čísle Deše-
nického zpravodaje, náš tým sestoupil 
z  Okresního přeboru do III. třídy. Po od-
chodu některých zkušených hráčů a  pří-
chodu nových posil se náš tým musel po-
prat s částečně novým složením hráčů. Po 
zahájení sezóny 2017/2018 se nám vstup 
do ročníku příliš nepovedl a prohráli jsme 
hned první venkovní zápas. Ovšem hráči 
se s prohrou vyrovnali a začali se postup-
ně sehrávat a  zlepšovat, což dokazuje 
současné 5. místo v tabulce a nejlepší vý-
sledky v  průběžné tabulce z  venkovních 
utkání. Budeme se teď hlavně snažit vlnu 
výher z venkovních utkání přenést na do-
mácí hřiště před naše diváky.

-František Klištinec tajemník 
TJ Start Dešenice-

Barvářské a Lesní zkoušky konané v honitbě MS Diana Dešenice
Poslední srpnový víkend 26.–27. 8. 2017 se 
v Dešenicích konaly zkoušky loveckých ple-
men. V sobotu v 8 hodin byly zahájeny Les-
ní zkoušky, které se skládají z následujících 
deseti disciplín: 1. Nos, 2. Hlasitost, 3. Po-
slušnost, 4. Chování po výstřelu, 5. Vodění, 
6. Slídění, 7. Práce před barvou, 8. Bar-
va, 9. Odložení, 10. Vyhánění zvěře. Tuto 
zkoušku úspěšně splnilo všech 10 zúčast-
něných psů pod vedením svých psovodů.
Následující den se konaly Barvářské zkouš-
ky tvořené celkem čtyřmi disciplínami:  

1. Vodění na řemeni, 2. Odložení, 3. Práce 
před barvou, 4. Barva. Zde bylo přítomno 8 
psů. Všichni psi u této zkoušky uspěli.

U zkoušek byli spolu se svými psy také dva 
členi MS Diana Dešenice. Jedním z  nich 
byl Jan Nový a jeho pes foxteriér Bojar, tím 
druhým byl Kamil Neumayer s  fenou slo-
venského kopova Amby.
Na závěr bych velice rád poděkoval všem 
členům MS Diana Dešenice, kteří se podí-
leli na přípravách a celém chodu zkoušek.

Kynologii zdar!

 -Kamil Neumayer, MS Diana-

mužstva datum čas den

ŽIHOBCE – DEŠENICE 14. 10. 17 15:30:00 sobota

DEŠENICE – K. HORY 21. 10. 17 15:30:00 sobota

PLÁNICE – DEŠENICE 28. 10. 17 14:30:00 sobota

DEŠENICE – VELHARTICE 4. 11. 17 14:00:00 sobota

Fotbal – rozpis zápasů

Foto Eva Kratochvílová
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Otázky pro odbornou restaurátorku Moniku Zborníkovou Vintrovou
Okna v kostele sv. Mikuláše restauruje 
odborná restaurátorka Monika Zborní-
ková Vintrová z  Písku. Položili jsme jí 
proto pár otázek.

Co musí umět restaurátor vitrají?
Restaurování vitrají je specializovaná 
uměleckořemeslná práce vyžadující růz-
norodé odborné znalosti. Nezbytným zá-
kladem je technologie konzervace, složení 
používaných látek, chemikálií a  materiá-
lů. Dále musí znát restaurátorské postupy, 
ale i  historický vývoj malířských umělec-

kých a  řemeslných technik. Musí mít vý-
tvarné cítění, aby mohl řešit různorodost 
a jedinečnost uměleckých děl.

Jaký je postup prací při restaurování 
oken z kostela sv. Mikuláše?
Vitraj je v  okně složena ze tří jednotli-
vých panelů, které se musí demontovat 
(odsekat) z  ostění. Po fotodokumentaci 
a  zaměření se vitraj v  ateliéru rozebere 
z  olověné sítě na jednotlivé tabulky skel, 
které se čistí a konzervují. Rozbité a chy-
bějící tabulky se doplní kopiemi s  použi-

tím stejných technologií a materiálů jako 
je originál. Malba na skle je vypalovaná 
ve sklářské peci, a  tudíž i  kopie jsou na-
malovány sklářskou barvou a  vypáleny 
při teplotě přes 600 stupňů. Po konzervaci 
jsou opět skla složena do nové olověné sítě 
(profilů) a povrch olova je plošně pájen cí-
nem. Po očištění dřevěnými pilinami jsou 
vitrajové díly vsazeny na původní místo 
do ostění a kovové konstrukce okna a za-
čištěny vápennou maltou.
 -ls-

Donátor kostela sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše získal letos v létě zčásti 
novou fasádu. Renovována však nebyla jen 
omítka, ale také barevné vitrajové okno. 
V kostele je celkem devět vitrajových oken – 
pět z nich jsou okna čirá, tzv. plástvová, kdy 
výplň tvoří šestiúhelníkové skleněné tabul-
ky zasazené v olověné síti, která napodobuje 
včelí plástve. Čtyři okna v  presbyteriu jsou 
pak barevná s figurálními motivy. Tato okna 
věnovali kostelu v  minulosti donátoři tj. 
dárci –nejprve v roce 1888 bratři Adam a Jo-
hann Weinbergerovi, vídeňští měšťané, na 
památku svých zemřelých rodičů Johanna 
a Markéty. Proto okna zobrazují sv. Jana Křti-
tele a sv. Markétu. Zbývající, letos zrestauro-

vaná, okna představující sv. Josefa a Pannu 
Marii nechali roku 1929 zhotovit manželé 
Rudolf a Stefanie Blahutovi z Dešenic.
Rudolf Blahut se narodil roku 1882 v Děpol-
ticích (čp. 28), Josefu Blahutovi a jeho man-
želce Terezii roz. Schwarzové. V  roce jeho 
narození přemístil otec svou firmu na zpra-
cování peří do Dešenic. Roku 1906 Rudolf 
Blahut ve svých 24 letech podnik převzal. 
O osm let později se oženil se Stefanií Ple-
chingerovou (1886-1946) a  narodila se jim 
dcera Elfriede. Pobočky měl závod i v Nýr-
sku a  také v  Chomutově. Dobové reklamy 
jsou uváděny v  češtině a  němčině. Víme 
tedy, že tento „Přísně reelní vedoucí dům, 

uznaně prvotřídní a nejlepší křesťanský ná-
kupní pramen z první ruky“ zhotovoval pl-
něné peřiny a prošívané přikrývky pro děti 
i  dospělé. V  Dešenicích byl provoz v  domě 
čp. 121 na návsi. Rudolf Blahut byl činný 
v hasičském spolku a velmi se věnoval i cha-
ritativní činnosti. V  tom intenzivně pokra-
čoval i po odsunu a byl za to vyznamenánu 
u příležitosti svých 75. narozenin roku 1957 
spolkovým prezidentem T.  Heussem a  pa-
pežským vyznamenáním „Pro ecclesia et 
pontifice.“ Svou firmu obnovil roku 1948 ve 
Furth im Wald, kde také roku 1962 zemřel.

 -ls-

Křtiny v Děpolticích
Ve svátečně vyzdobeném kostele sv. Isido-
ra v Děpolticích se v sobotu 15. 7. před obě-
dem konaly křtiny. Farář římskokatolické 
farnosti Nýrsko P. Ryszard Potega pokřtil 
téměř půlroční Emmu, dcerku Nikol Len-
cové a  Karla Stuibera. Ke křtu holčičku 
nesla její kmotra Jaroslava Frančíková. Na 
této sváteční události nechyběly rodiny ro-
dičů, přišli i přátelé.
Byla jsem zvědavá, zeptala jsem se otce mi-
minka, proč dceru nechávají pokřtít. „Pro-
tože jsem věřící,“ odpověděl Karel Stuiber, 
„chci, aby moje dcerka byla pokřtěná“. Na 
otázku, jaké povinnosti vyplývají Jarosla-
vě Frančíkové z toho, že jde malé za kmo-

tru, odpověděla: „Budu rodičům pomáhat 
s morální výchovou Emičky.“ A kněz pan 
Ryszard Potega se svěřil, že v děpoltickém 
kostele je podruhé. Poprvé zde sloužil mši 
k  sv. Isidorovi – patronu kostela – krátce 
po svém nástupu do Nýrska v  roce 2011. 
Podruhé tuto sobotu, kdy pokřtil Emu. 
Pan Potega se těší, že bude zván do Děpol-
tic častěji a také k různým jiným příležitos-
tem, jako například ke svatbě.
Pokřtěná holčička dostala jméno svojí 
kmotry, jmenuje se tedy Emma Jaroslava 
Stuiberová.

 -Text a foto: Eva Kratochvílová-

Rudolf Blahut
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Blahopřejeme jubilantům

Od 16. října
Marie Kratejlová 65 
Jiří Neumayer 71 
Emma Stuiberová 92 
Eva Korschinská 71 
Jana Vávrová 50 
Jaromír Soušek 75

Listopad
Josef Poupa 71 
Helena Fialová 71 
František Krákora 71 
Emilie Kollerová 75 
Jiří Neumayer 50

Prosinec
Emma Presslová 84 
Hana Šubrová 50 
Alžběta Machová 81 
Věra Pěnkavová 72 
Věra Rábová 77 
Pavla Hiričová 55

Do 13. ledna 
Bedřiška Kotalová 80
Alžběta Valešová 72
Karel Rába 80
Věra Jandovská 81
Hermína Cihlářová 85
Zdenka Denková 55
Petr Štembera 72
Miroslava Pytlová 50
František Šteiner 70

Dešenický zpravodaj, periodický tisk územně správního 
celku Dešenice. Vychází 4× do roka. Evidováno MK ČR E 
17215. Vydavatel: Městys Dešenice,  Dešenice 1, IČ 00255394. 
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N A RO D I L I  S E …
* Vojtěch Stuiber

Vítání občánků
17. 10., 16.00, renesanční sál 
tvrze Dešenice

Symbolika náhrobků  
židovských hřbitovů
19. 10., 18.00, Přednáška 
A. Gibiše, renesanční sál tvrze 
Dešenice

Krugerův národní park  
v Tanzanii
26. 10., 18.00, Přednáška 
M. Pytlíka B. Máška, renesanč-
ní sál tvrze Dešenice

Ukončení sezóny 
29. 10., 13.00–17.00, muzeum 
šumavského pivovarnictví

Tvoření na tvrzi
18. 11., 10.00–17.00, Tvoření na 
tvrzi na téma advent a Vánoce, 
tvrz Dešenice

Mše sv. k poctě sv. Mikuláše
3. 12., 14.00, kostel sv. Mikuláše

Zahájení adventu, rozsvícení 
vánočního stromu
3. 12., 16.00–18.00, nádvoří 
dešenické tvrze …A přijde 
i flašinetář!

Peklo ve sklepeních tvrze
5. 12., 17.00–19.00

Jednání zastupitelstva
13. 12., 18.00, renesanční sál 
tvrze Dešenice

Vánoční koncert ZŠ a MŠ 
Dešenice
16. 12., 17.00, kostel sv. Mikuláše

Novoroční turnaj v nohejbalu
1. 1. 2018, hřiště u koupaliště 
Dešenice

Myslivecký bál
12. 1., 20.00, KD Dešenice,  
zahraje Orion Klatovy

Zveme vás O P US T I L I  N Á S…
† Jiří Holý

† Josef Pressl
† Karel Soušek

Městys Dešenice

29. 10., 13.00–17.00O pivním skle pohovoří  PhDr. Jitka Lněničková,  kurátorka PASK KlatovyOchutnávka pivních speciálů

Ukončení  

sezóny v muzeu  

šumavského  

pivovarnictví  

 tvrz Dešenice

Městys Dešenice  
vás zve na

ZŠ a MŠ Dešenice
Vás zvou na 

16. 12. v 17.00
kostel sv. Mikuláše
Krom dětí a žáků vystoupí 
Vojtěch Novák, varhany
Tomáš Bastl, trubka

Adventní  
koncert


