
Milé čtenářky a milí čtenáři, 
držíte v rukou opět další – jarní číslo 
Dešenického zpravodaje, který si 
klade za cíl informovat vás co nejšířeji 
o dění v naší obci.
Na jaře nás čeká řada kulturních 
i sportovních událostí, na které 
vás jejich pořadatelé srdečně zvou. 
Nezapomeňte si proto do kalendáře 
poznamenat, co vás zajímá, je opravdu 
z čeho vybírat. Doporučuji rozhodně 
probíhající výstavy v muzeu – výtvar-
né a ruční práce na jarní téma dětí 
ze ZŠ a MŠ v Dešenicích a překrásné 
perníčky pro každou příležitost paní 
Grösslové ze Strážova. Otevřeno je 
každý víkend a ve svátek.
S jarem se přiblížil i termín sběru 
odpadů. Třídění odpadů je dnes pro 
většinu z nás samozřejmostí, stále 
však máme v této oblasti rezervy, které 
mohou ušetřit peníze nám všem. Tro-
chu podrobněji o tomto tématu, a kdy 
a hlavně jaký odpad můžete připravit, 
se dočtete na s. 2. 
Děkuji všem, kteří si našli čas a přispě-
li do zpravodaje články či fotografiemi.
Přeji vám všem radostné Velikonoce 
a pohodové jarní dny.
 Lenka Sýkorová
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Jaro je tu aneb 9. dešenické tvrzení
8. dubna Spolek pro radost již po deváté 
uspořádal Dešenické tvrzení aneb Tvo-
ření ve tvrzi. Celý den provázelo téma 
jaro a Velikonoce. U více než 20 „stánků“ 
v  přístupných místnostech tvrze si našel 
každý, co ho zaujalo, co si koupil či vytvo-
řil. A nyní podle abecedy, co kdo vyrobil, 
či pomáhal tvořit:
Adamková Jiřina se sestrou Ivanou šperky 
z  recyklovaného materiálu – z  pet lahví. 
Bartošová Jana háčkované pohádkové 
bytosti. Drugdová Helena z  Vejprt – pat-
chwork a šitá krajka. Grösslová Radka (má 
v  muzeu pivovarnictví výstavu „Perníčky 
pro každou příležitost“) – velikonoční per-
níčky a  kraslice. Kohoutová Hana – šité 
obaly na pastelky, tašky a  kabelky. Kotá-
bová Markéta – háčkované zásobníky na 
dívčí sponky, peněženky. Krabcová Jiřina 
výrobky ze samotvrdnoucí hmoty, kera-
mické dekorace, svíčky ze včelího vosku. 
Langová Romana – překližkové tvary, 
ke zdobení korálky. Manželé Matějkovi 
květináče k  dozdobení jarními kytkami, 
vajíčky, peříčky… Podej nám ruku je spo-
lek rodin s handicapovanými dětmi z Kla-
tov. Na tvrzení přijela Dana Wachtlová 
a  předvedla mandaly sypané barevnými 
písky. Ptáčníková Monika s dcerkou Natá-
lií připravily vajíčka ke zdobení organzou 
a  ze zažehlovacích korálků. Raiserová 
Martina tentokrát přivezla jarní ozdobe-

ná písmena. Scheinostová Ivana ze Svoj-
še u  Rejštejna – pohádkové postavičky 
z  měkoučké příze „svojšánci“. Manželé 
Soukupovi – mísy, věšáčky a jiné výrobky 
z drátů. Steinerová Jarka – barevné květi-
náče a závěsy do dveří. Děti naučila složit 
si motýlka z barevného papíru. Svobodová 
Anička – „Anička mejdlíčko“ barevná mý-
dla krásných tvarů, voňavé soli do koupele 
a přírodní balzámy na rty. Sýkorová Ivana 
zápichy – zajíčci k  dozdobení. Ševcová 
Libuše – velikonoční výzdoba z  proutí. 
Škutová Pavla výrobky z fima – minikopie 
paprik, lentilek, myšek a zmrzlin. Šmídko-
vá Veronika s přítelem Danem soustružené 
misky, vyřezávané obrázky a spoustu dal-
šího. Ulrychová Monika s  rodiči quisling. 
Proužky papíru skládají do různých tvarů 
a z nich slepují ozdoby, krabičky, vejce. Ze-
lená Dáša – překližkové ozdoby.
Ráda bych vyzdvihla práci členů a členek 
Spolku pro radost. Naši muži pomohli 
v  předvečer akce rozestavit stoly a  žid-
le. Ženy měly za úkol výzdobu, objednat 
a navézt pohoštění. Po celý den se staraly 
o  občerstvení. S  mnohými lektorkami se 
setkáme při Anenské pouti na jarmarku, 
který bude pořádat obec. A 18. listopadu 
bude jubilejní 10. dešenické tvrzení věno-
vané Vánocům. To je ale ještě daleko…
 
 -Text a foto Eva Kratochvílová-
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Poker Tour 2017
Milenečtí hasiči ve své klubovně v  letoš-
ním roce opět každý měsíc pořádají poke-
rové turnaje ve variantě Texas Holdem. 
Lednové kolo vyhrál Standa Fořt, na dru-
hém místě se umístil Petr Vice a na třetím 
místě byl Palo Vice. Únorové kolo, které se 
konalo 18. 2. 2017, vyhrál Karel Řehoř, na 
druhém místě se umístil Petr Kubala a na 
třetím místě byl Standa Fořt. A zatím po-
slední březnové kolo proběhlo 18. 3. 2017, 
to vyhrál Palo Vice, na druhém místě byl 
Karel Řehoř a na třetím Libor Kratochvíl.
Zatím se turnaje zúčastnilo 15 hráčů. Kaž-
dé kolo je nezávislé, hráčům se však připi-
sují body do závěrečného turnaje, který se 
uskuteční na konci prosince 2017.
Turnaje začínají pravidelně od 14 hod. 
v klubovně hasičů v Milencích. Další tur-
naje následují 15. 4. 2017 a 20. 5. 2017. Noví 
hráči jsou vítáni.

Činnost sboru SDH Milence 
v roce 2017
SDH Milence se pustil do oprav hasičské 
zbrojnice před letošními oslavami založe-
ní sboru. Zatím bylo odpracováno 118 ho-
din a proběhl svoz železného šrotu. 
Zároveň probíhá pořádání turnajů v  po-
keru. 6.5.2017 budeme opět pořádat šipko-
vý turnaj pro děti a dospělé v opraveném 
KD Milence, letos jubilejní 10. ročník. Od 
13 hod. děti, od 15 hod. dospělí 13. 5. 2017 
se koná v Milencích okrsková soutěž, kde 
zároveň oslavíme 70. let založení sboru, 
večer od 18 hod. hraje kapela Grafit. 

 -Karel Řehoř, velitel SDH Milence-

Nové obecně závazné vyhlášky 
Zastupitelstvo městyse schválilo v  letoš-
ním roce tři nové obecně závazné vyhláš-
ky. Vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů stanovuje nově, že 
poplatek ve výši 550 Kč za osobu nebo ne-
movitost je splatný do konce dubna kalen-
dářního roku. 
Vyhláška č. 2/2017 o  nočním klidu stano-
vuje podle znění zákona o  přestupcích č. 
200/1990 Sb. dobu nočního klidu od 22. do 
6. hodiny. Podle této vyhlášky se doba noč-
ního klidu v  naší obci nevymezuje v  noci 

z 31. prosince na 1. ledna a v době konání 
tradičních jednodenních slavností: ma-
sopust, stavění májky a Anenská pouť.
Vyhláška č. 3/2017 o vedení technické mapy 
obce. Plzeňský kraj vede digitální technic-
kou mapu obcí, která zjednodušuje přístup 
k informacím, především o vedení inženýr-
ských sítí. Pro občany, kteří budou stavět, 
z vyhlášky vyplývá povinnost dodat (a bu-
dou na tuto skutečnost upozorněni Staveb-
ním úřadem v Nýrsku během stavebního ří-
zení) skutečné provedení stavby zaměřené 
geodetem v elektronické podobě.
 -úm-

Masopustní veselí se vydařilo, 
tradice bude zachována

Tradiční masopustní veselí se vydařilo, 
a i když se uvažovalo, že bude asi poslední, 
tradice zůstane zachována. Pochyby při or-
ganizaci masopustu, který se konal posled-
ní únorovou sobotu, přineslo hned několik 
okolností. Tou první je skutečnost, že se 
podobné akce stejný den konaly v Nýrsku 
a také Strážově. Tou druhou potom samot-
ná účast místních občanů a  jejich ochota 
zapojit se do příprav této tradice. A do tře-
tice nezanedbatelnou stránku hrají peníze, 
protože nejen hudba, ale i pohoštění podá-
vané zdarma, přeci jenom něco stojí.
Nakonec vše dobře dopadlo díky Klubu 
žen, hasičům a  mnohým odvážlivcům 
z  řad místních občanů, ale i  náhodným 
návštěvníkům z Nýrska a jiných míst. Po-

čet masek nakonec překonal očekávání, 
a  tak se masopustní průvod vyvedl. Dob-
rá polévka a  sulc po průvodu v  podvečer 
zklidnily chuťové buňky všech účastníků 
po nepřeberném množství vypitého dob-
rého pití, které museli všichni v  odpoled-
ních hodinách zkonzumovat. Všem, kteří 
se podíleli na přípravách, účastnili se celé 
akce a  přišli se i  pobavit do KD Dešenice 
patří poděkování. Ke kladnému dopadu 
celé akce přispěla jako již tradičně i hudba 
Hubertka, kterou zaplatila obec. Masopust 
bude zachován, a  tak se 24. února 2018 
opět setkáme u kašny na náměstí městyse 
při jeho zahájení.

 -J. Rejfek, člen SDH Dešenice-

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

O odpadech s kalkulačkou
Poplatek za komunální odpad v naší obci činí 
550 Kč ročně v  plné výši. Jak můžete vidět 
z přiložené tabulky, množství odpadu z naší 
obce za posledních osm let se pohybuje mezi 
200–300 tunami ročně. Podíl vytříděného 
odpadu, za který obec získává peníze zpět, je 
však poměrně nízký, pohybuje se od 10% do 
20%. Největší náklady jsou tedy na směsný 
komunální odpad. Závěr je jasný, budeme-li 
více třídit odpad nejen, že pomůžeme životní-
mu prostředí, ale zároveň si můžeme zlevnit 
poplatek, který za odpad platíme.
 -ls-

Kompost 
V děpoltické obecní kompostárně je pro 
občany a chalupáře připraven k využití 
kvalitní kompost. Poplatek je stanoven 
ve výši 20 Kč za káru. Zájemci dostanou 
bližší informace v kanceláři úřadu.

Půjčky z fondu rozvoje 
bydlení
Nově přijatý zákon o  spotřebitelském 
úvěru č. 257/2016 Sb. komplikuje ob-
cím poskytování půjček z  fondu roz-
voje bydlení (FRB). Nově musí vydávat 
k půjčkám licenci Česká národní ban-
ka. Věc je však ještě připomínkována 
a situace se může změnit. V současné 
době obec půjčku za stejných podmí-
nek jako dříve poskytnout nemůže.

Jarní úklid
15. dubna bude SDH Dešenice svážet sběr 
železného šrotu v Dešenicích. 29. dubna 
budou přistaveny na obvyklých místech 
kontejnery na velkoobjemový odpad mezi 
8–13 hod. v Dešenicích na návsi, v Děpol-
ticích, v Divišovicích, v Milencích a v Žíž-
něticích (velkoobjemový odpad jsou např. 
matrace, čalouněný nábytek, kočárky aj.) 
2. května bude svážen nebezpečný od-
pad (kompletní chladničky, mrazničky, 
pračky, trouby, vysavače, žehličky, počíta-
če, televize, ojeté pneumatiky, barvy, staré 
mastné hadry apod. nikoli eternit!!)

Tříkrálová sbírka
Všem koledníkům a  dárcům děkuje Ob-
lastní charita Klatovy, do jejíchž kasiček 
v  naší obci bylo vybráno při Tříkrálové 
sbírce 2509 Kč. Koledníci byli za svou ná-
mahu v  tuhých mrazech odměněni – 16. 
února uspořádala Charita mimořádné pro-
mítání filmu Anděl Páně 2 v kině Šumava 
Klatovy, což jsme si nenechali ujít!

Foto: Eva Kratochvílová

Aktuality z úřadu

Odpady (hodnoty v tunách) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

papír 6,158 6,536 6,25 6,188 6,086 5,859 7,681 10,325

sklo 6,889 5,385 6,9515 6,328 5,889 6,735 7,448 5,4

plasty 10,013 11,641 11,619 12,673 12,536 13,459 17,24 20,178

směsný 
komunální 
odpad

267,011 198,992 173,618 165,63 178,227 180,293 198,029 207,928

kompozitní 
obaly 0,157 0,12 0,0881 0,0368 0,162 0,115 0,224 0,348

obaly 
obsahující 
nebezpečné 
látky

1,03 0,43 0,27 0,27 0,39 1 0,78 0,72

pneumatiky 2,96 1,43 0,96 0,87 2,11 2,84 4,59 3,81

objemný 
odpad   5,51 6,38 7,1 11,33 7,96 5,4

motorové 
oleje    0,035     

stav. 
materiál 
s azbestem

   0,1     

absorbční 
činidla, filtr.
mat.

       0,25

celkem 
odpadu v t 294,218 224,534 205,2666 198,5108 212,5 221,631 243,952 254,359

Podíl 
netříděného 
odpadu

90,70% 88,80% 84,60% 83.6% 83.8 % 81,50% 81,15% 81,90%

SDH Milence slaví sedmdesátku

Letos oslaví SDH Milence 70 let novodobé 
historie. Jak vyplývá z  Matriky členů čin-
ných hasičského sboru v  Milencích, jako 
první byl do této matriky 1. 1. 1947 zapsán 
p.  Josef Mašek a  byl „vřaděn“ jako velitel. 
Prvním předsedou byl p. Jiří Neumayer 

a  v  matrice najdeme dalších 15 členů 
se stejným datem přijetí do sboru, tedy 
1.  1.  1947. Od roku 1959 měl sbor i  druž-
stvo žáků. Letošní výročí si připomeneme 
13. května, kdy se bude v Milencích konat 
okrsková soutěž. Současní hasiči mají také 
své předchůdce. Jak se dočteme ve staré 
obecní kronice, první hasiči v  Milencích 
působili už v  roce 1900, kdy byl založen 
spolek hasičů, který měl 10 zakládajících 
členů a  prvním velitelem by Georg Kraut 
První stříkačka z  r. 1900 byla ruční od 
firmy Flader, a  stála 200 zlatých. Stejnou 
značku má i motorová stříkačka pořízená 
v r. 1934 za 12 000 korun, která je dodnes 
provozuschopná. Ta už byla umístěna 
v  hasičské zbrojnici z  r. 1933 u  horního 
rybníka. Současní hasiči mají k  dispozici 
zbrojnici, která stojí na místě bývalé hos-
pody od roku 1974.

 -Petr Štembera, starosta SDH Milence-

Nabídka práce
ZŠ a MŠ Dešenice, okr. Klatovy, p. o. 
hledá na dočasnou výpomoc (doho-
da o provedení práce) pracovníka/
ci na úklid MŠ a pomocné práce ve 
školní jídelně.

INFORMACE:  
tel.: 376 571 547 Mgr. Suchanová  
(ředitelka organizace), 376 571 531 
Ing. Boučková (tajemnice úřadu)

Srandamač v Žížněticích

SDH Žížnětice zve příznivce hasičského 
sportu na tzv. Srandamač na žížnětické 
návsi, který se bude letos konat 27. květ-
na od 13 hod. Doufáme, že bude hojná 
účast hasičských družstev i diváků. Ob-
čerstvení bude zajištěno.

 -Václav Toman, SDH Žížnětice -

Srandamač v roce 2016, foto Eva Kratochvílová.

Foto archiv
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Ze života školy 

Začal nový rok a ve škole nás čekalo opět hodně práce. Blížilo se totiž 
pololetní vysvědčení a to je nejvyšší čas zapracovat na vylepšení zná-
mek. Ale nejen prací je člověk živ. 

→ V pátek 6. 1. 2017 chodily děti koledovat 
TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 
→ 26. 1. 2017 jsme jeli na muzikál do Klatov 
„Ať žijí strašidla“
→ V  úterý 7. 2. 2017 jsme se v kině Šumava 
Klatovy zúčastnili projektu „Co se děje kolem 
nás…?“
Pět příběhů zvířecích hrdinů, které se doo-
pravdy staly.
Poutavé přírodovědně-vlastivědné filmové 
dokumenty pro malé i velké diváky, plné in-
formací z oblasti biologie a zeměpisu, nato-
čené v místech, která možná znáte i vy.
Natáčelo se například na toku řeky Úhlavy, 
Nýrské přehradě, ve Švihově, v  Lužanech, 
Plzni, v Boru u Tachova, Horšovském Týně…
Zvířata namluvili Josef Kemr, Taťjana Med-
vecká, Jiří Lábus, Pavel Liška, Marta Issová. 
Krásná je i hudba – autor je Varhan Orchest-
rovič Bauer.
→ Děti, které chodily koledovat pro Tříkrá-
lovou sbírku, byly pozvány na projekci filmu 
Anděl Páně 2, 16. února od 17 hod. v Klatovech.
→ dne 18. 2. 2017 od 15.00 hod. v KD Dešeni-
ce propukl DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL.
Všechny masky byly úžasné! Občerstvení 
dostatečné a loterie štěstí bohatá!
→ Dne 2. 3. 2017 jsme se zúčastnili okrskové-
ho kola recitační soutěže v DDM v Nýrsku. Re-
citovaly děti ze ZŠ Nýrsko Komenského ul., ZŠ 
Nýrsko Školní ul., ZŠ a MŠ Chudenín, ZŠ a MŠ 
Strážov, ZŠ Železná Ruda, ZŠ Janovice n/Úhl.
Ze školního kola postoupili:
1. r. Vojta Ptáčník, Šimon Kindlman 
2. r. Adam Novotný, Zdeněk Mareš 
3. r. Natálie Ptáčníková, Nela Kopřivová 
4. r. Magdalena Kindlmanová, Kristýna  
Vaníčková 
5. r. Valérie Drahonská, Matěj Urbánek
→ Od 6. 3.–10. 3. 2017 – jarní prázdniny.

→ 11. 3. 2017 někteří žáci vystoupili společ-
ně s MŠ na oslavě MDŽ v KD Dešenice. Záro-
veň rozdali ženám drobné dárečky – ručně 
vyrobená mýdla. (bohužel se letos termín 
kryl s  jarními prázdninami, takže jsme se 
nesešli v plném počtu)
→ 16. 3. 2017 – proběhla ve škole přednáška 
p. Gibiše z Janovic n/Úhl. na téma ptáci našeho 
kraje. Zajímavá přednáška spojená s ilustrativ-
ními fotografiemi a zvukovými nahrávkami.
→ Připravili jsme menší výstavu výtvar-
ných prací v dešenickém muzeu k zahájení 
sezóny 1. 4. 2017
→ 5. 4. 2017 proběhl zápis do 1. ročníku ZŠ. 
Od letošního roku je legislativní změnou 
termín zápisů posunut na duben. V  době 
přípravy Zpravodaje bylo ještě před zápi-
sem, takže výsledky nemohu zveřejnit. Do 
Nýrska, do 6. roč., odcházejí 4 žáci, prav-
děpodobně 3–4 žáci nastoupí, tím by zůstal 
celkový počet žáků stejný, 26 dětí.
→ 6. 4. 2017 jsme navštívili divadelní před-
stavení v Nýrsku „FERDA MRAVENEC“

Začínáme přemýšlet o  školním výletě, při-
pravujeme výlet pro starší žáky do Techma-
nie , exkurzi do Klatov, cyklistický výlet, 
prostě čeká nás spousta akcí a zážitků. A to 
vše stihneme v  souladu s  výukou! Učební 
osnovy plníme dle plánů RVP. Na malých 
školách to totiž jde!

Bohužel nás stále trápí vady řeči!!! Apelu-
ji tímto na rodiče dětí, byť jen s drobnými 
vadami, navštivte logopedickou poradnu. 
Nápravě řeči se věnuje i PhDr. et Mgr. Mar-
kéta Štochlová v  Nýrsku, která provozuje 
logopedickou ordinaci, provádí prevenci, 
diagnostiku a  terapii poruch komunikace 
u dětí i dospělých.

 -Yva Suchanová, ředitelka školy-

Klub žen se bude podílet na přípravě obsahu kalendáře
V loňském roce byl opět otevřen dispoziční 
fond v rámci Programu přeshraniční spolu-
práce Česká republika – Svobodný stát Ba-
vorsko Cíl EÚS 2014-2020. V rámci Akčního 
sdružení Královský hvozd byl připraven, 
projednán a schválen zajímavý projekt, do 
nějž se mohou členské obce zapojit. A jaký 
je obsah tohoto projektu?
Jak sdělila koordinátorka projektu Jana 
Dirriglová, „cílem je prohloubení přeshra-
ničních kontaktů a  spolupráce prostřed-
nictvím přípravy a  vydáním společného 

dvojjazyčného kalendáře s  recepty z  obou 
stran hranice a společnou ochutnávkou pro 
veřejnost“.
Pro rok 2018 bude vydán první bavorsko – 
český kalendář s kulinářskými recepty ná-
kladem 5 000 ks výtisků. Ty budou doplně-
ny fotografiemi vlastnoručně připravených 
pokrmů. Následovat bude společné setkání 
s  ochutnávkou českých i  bavorských po-
krmů. Na slavnostní setkání, které bude 
mít i doprovodný program, budou pozváni 
zástupci obcí a  spolků, stejně jako široká 

veřejnost z  obou stran hranice. Účastníky 
nebude projekt finančně zatěžovat, protože 
suroviny na přípravu pokrmů budou uhra-
zeny z projektu.
 Českou stranu budou kromě jiných obcí 
(Hamry, Chudenín, Janovice n. Ú., Strážov 
atd.) reprezentovat i  Dešenice, konkrétně 
Klub žen, který koordinátorce už navrhl 13 
pokrmů. Bude tedy z čeho vybírat. 

 
 -Jan Rejfek, zastupitel městyse Dešenice-

Třetí ročník hry pétanque je připraven 
Po přijetí upravených pravidel hry pé-
tanque bude zahájen III. ligový ročník 
v  Dešenicích. Necelá dvacítka hráčů si 
již vylosovala pořadí, v  jakém hru zahá-
jí. Pro jarní část je připraveno 10 her po 
deseti kolech s tím, že se bude měřit a ná-
sledně sčítat vždy jeden ze dvou vrhů, po-
chopitelně ten lepší.
V prvních dvou ročnících přinesla tato hra 
řadu zajímavých okamžiků i zvratů. Proto 
není žádným tajemstvím, že se celá řada 
účastníků na zahájení těší. I. ročník byl 
ve znamení mužské převahy, kdy před-
ní vítězné příčky obsadili Z. Baraňák, J. 
Rejfek a V. Úlovec. II. ročník přinesl řadu 

změn a  favorité neuspěli. Zvítězil sice 
J. Karlovský, ale další místa obsadily ženy 
v pořadí H. Linhartová a M. Pytlová.

Účastníci hry se také budou o  prostran-
ství a okolí pétanqového hřiště starat tak, 
aby všechno nebylo jen na úřadu městy-
se. První část třetího ligového ročníku 
bude po 10ti hrách přerušena koncem 
června. Podzimní část bude následně za-
hájena na přelomu měsíců srpna – září. 
Ročník by měl být ukončen do konce říj-
na 2017 pochopitelně s  respektováním 
povětrnostních podmínek.

-Jan Rejfek, prezident  
Pétanqueclubu Dešenice-

Senioři zahájili 5. semestr vzpomínkou na kamaráda
První únorová středa byla dnem zahájení 
jarního v pořadí již pátého semestru Virtu-
ální univerzity třetího věku (VU3V) v  De-

šenicích. Pod vedením naší třídní jsme si 
tentokrát vybrali téma našich dějin v  sou-
vislostech s  dnešním vývojem. Účastníci 
při výběru tématu doufají především v  to, 
že se dozvědí některé zajímavosti spojené 
s našimi dějinami. 
Úvodem si všichni připomenuli chvilkou ti-
cha úmrtí našeho kamaráda Josefa Vaňou-
rka. I když jeho židle zůstala prázdná, jako 
by s námi studoval dál. 
Garantem tématu a přednášejícím z Provoz-
ně ekonomické fakulty ZČU Praha se stal 
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. Zabývá se 
problematikou teorie a  metodologie histo-

rických věd a  školního dějepisu. Uveřejnil 
přes 100 studií v  ČR i  v  zahraničí. V  roce 
1994 byl jmenován docentem a v roce 2002 
profesorem českých dějin. První absolvo-
vaná přednáška pod názvem „Češi, národ, 
stát“ připomněla posluchačům národ a ná-
rodní identitu, co je stát a státní vědomí a co 
jsme víc, Češi nebo Evropané? Dva závěreč-
né zkušební testy prokázaly, že na tom se-
nioři ani v tomto věku nejsou s vědomostmi 
vůbec špatně. Jarní semestr bude ukončen 
v závěru tohoto měsíce.

 -Jan Rejfek, účastník VU3V-

velmi složitá věc nejen pro ně, ale často i pro 
nás dospělé. Pomoci dětem se ve společnos-
ti ostatních orientovat, zpracovávat vlastní 
emoce a nakládat s nimi, je úkolem společ-
ným rodičům a  učitelkám. Respektování 
smysluplných pravidel slušného chování ve 
školce, ale i doma, je dobrý krok k zachování 
příjemné a přátelské atmosféry.
Vždyť jedním z hlavních úkolů školky, je na-
učit děti žít ve společnosti, ve které vyrůstají. 
My jsme dětem společně s  rodiči průvodci 

a příkladem, jak se naučit adekvátně reago-
vat v určitých situacích, jak se naučit rozpo-

znat, co právě aktuálně prožívají, co prožívá 
druhý a pomoci jim své pocity identifikovat 
a chovat se tak, aby sobě ani druhým neu-
bližovali.
Je potřeba, abychom tento úkol, který jsme 
si vybrali tím, že jsme si děti „pořídili“, brali 
zodpovědně a byli dětem pozitivním příkla-
dem. Kritikou chování ostatních nic nezmě-
níme, je potřeba začít u  sebe… Tak ať si to 
jaro opravdu užijeme ve zdraví a  v  pohodě 
a máme více důvodů k úsměvu :-) 

 -Renata Vlčková, vedoucí učitelka MŠ-

TRALALA, tralala, pojďte 
s námi do jara… aneb co 
nás ve školce trápí
Všechno už se nám probudilo do jara: ptáčci, 
stromy, kytičky...bohužel i  zlobení po zimě 
nabralo novou mízu a  pořádně se nám ve 
školce rozpučelo! :-(
A my jsme se proto zaměřili zrovna na to zlo-
bení, škádlení, ale i  ubližování…, které po 
krátkém čase a neřešení zdánlivě drobných 
strkanic může přerůst ve velké problémy.
Přestože původní plán ve školním vzděláva-
cím programu byl jiný, nezbývalo nám než 
vložit novou stránku s  tematickým blokem 
věnovaným respektování pravidel společné-
ho soužití a potřeb ostatních, a nejen prosa-
zování svých vlastních.
Zaměřujeme se s dětmi na to, aby si uvědo-
mily, že to, co prožívají a cítí ony a co proží-
vají ostatní a vůbec mezilidské vztahy jsou 

Foto Yva Suchanová Foto Eva Kratochvílová

 → Pokračování na str. 5

 → Pokračování ze str. 4

Foto Eva Kratochvílová

Foto Eva Kratochvílová

DĚTI	A	ŽÁCI	ZŠ	A	MŠ	DEŠENICE,	OKRES	KLATOVY,	P.	O.	

SRDEČNĚ	ZVOU	VŠECHNY	RODIČE,	PŘÁTELE	ŠKOLY		

A	VEŘEJNOST	NA	
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ZŠ	a	MŠ	Dešenice,	městys	Dešenice,	hasiči	
Dešenice	

zvou	
všechny	hravé	rodiče	a	děti	na	

	

	

	
čekají	vás	hry,	soutěže,	opékání	špekáčků…	
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Ženy oslavily svůj svátek

11. března v  15 hodin se k  tradiční oslavě 
svátku žen sešly ženy a dívky Dešenicka. 
U vstupu byla každá návštěvnice obdaro-
vána petrklíčem. Úvodní vystoupení si při-
pravily děti ze Základní a  mateřské školy 
v  Dešenicích, které nezapomněly pro pří-
tomné připravit malé dárečky – tentokrát 
to byla malinká voňavá mýdla různých tva-
rů. Z  Nýrska přijela skupinka mažoretek, 

které, ač se scházejí teprve od podzimu, už 
leccos umějí, a také nám to předvedly. Po 
občerstvení nastoupila kapela – tentokrát 
jsme pozvali Music z Klatov – a mohlo se 
začít tančit či jen tak poslouchat, a to až do 
půl dvanácté… Dešenické ženy svůj svátek 
umějí zkrátka oslavit!

-ls-

TJ Start Dešenice

TJ Start Dešenice postoupil loňského roku 
do soutěže okresního přeboru. Každý ta-
kový postup souvisí s  předpokládanými 
problémy. Soutěž je rychlejší, hráči většiny 
týmů jsou mladší a  rychlejší, proto se náš 
tým nachází na spodních příčkách průběž-
né tabulky. Hráči se snaží s  tempem sku-
piny vyrovnat, i  když to není jednoduché. 
Totéž se nám stalo při postupu do 3. třídy, 
kdy jsme se první rok pohybovali ve středu 
tabulky, a nakonec jsme tuto skupinu zce-

la ovládli. V  loňském roce nás opustil náš 
trenér a hráči si pod taktovkou velezkuše-
ných hráčů pánů Štajnera, Kajínka a  Loo-
se dělají tréninky sami, za což jim vedení 
klubu děkuje. Proto žádáme naše fanoušky 
a příznivce o shovívavost, aby nám dali čas 
a  snad se od probíhající smůly odpoutá-
me a  budeme opět rovnocennými soupeři 
ostatních týmů.

-František Klištinec Sekretář TJ Start Dešenice-

Zajímavá přednáška 
na jarní téma

Ti, kdo přišli 16. března do tvrze na 
přednášku člena ornitologické spo-
lečnosti pana Antonína Gibiše, určitě 
nelitovali. Pan Gibiš umí nejen pou-
tavě vyprávět, ale své povídání dopl-
nil i  celou řadou vlastních fotografií 
a nahrávek ptáků, které můžeme vidět 
a slyšet, jsme-li pozorní, v našem bez-
prostředním okolí. Krom toho nás se-
známil i se záslužnou prací České orni-
tologické společnosti, která se věnuje 
nejen monitorování pohybu a hnízdění 
ptáků, ale také osvětě a ochraně příro-
dy. V podzimních měsících se můžeme 
těšit na další přednášku členů ornito-
logické společnosti – tentokrát na téma 
jejich putování po afrických zemích.

 -úm-

Naše obce – Milence (2. část)

Silnice číslo II/190, která protíná Milence, 
kopíruje starou okresní silnici. Roku 1897 
vzala velká voda v Milencích most přes De-
šenický potok, a právě proto, že se jednalo 
o  již tehdy frekventovanou spojnici, byl 
ještě téhož roku postaven most nový. Vel-
ká povodeň postihla obec také počátkem 
června roku 1936. 7. června v noci během 
bouřky velmi rychle vystoupala hladina 
řeky Úhlavy. Na louce za obcí byly vysk-
ládány kmeny stromů, které voda odnesla 
až do Nýrska. Po čtyři dny trvající povodeň 
zničila řadu domů v blízkosti řeky. 
Voda však uměla i  pomáhat. Z  Hamrů se 
před rokem 1866 plavilo dříví přes Milence 
např. do dešenického pivovaru, ale i  dál 
až do Janovic. V domě čp. 37 Pfeffermühle 
neboli Pepřovém mlýně, byl od nepaměti 
mlýn s pilou, ale později zde byla vyrábě-
na elektřina pomocí turbíny. Obec Deše-
nice založila roku 1924 družstvo o dvaceti 
členských podílech po 3000 K, aby mohla 
zakoupit mlýn v  dražbě, neboť elektřina 

zde vyráběná, byla určena především pro 
Dešenice. Součástí dražby byla kromě 
elektrárny i pila a 8,5 ha pozemků, takže 
se celková částka vyšplhala na 350 tis. K. 
Na Nový rok 1930 vypukl v Pepřovém mlý-
ně požár, při kterém za své vzal původní 
jednopatrový mlýn, ale elektrárna, pila 
i obytné stavení zůstaly zachovány.
V  roce 1931 upravili Milenečtí z  vlastní 
iniciativy prostranství pro pomník pad-
lým během první světové války. Kámen 
na pomník byl přivezen z okresního lomu 
v Hamrech. 11. července roku 1931 byl pak 
pomník za účasti místních spolků, přede-
vším dobrovolných hasičů a  obyvatelstva 
slavnostně odhalen. Báseň přednesla 
osmiletá školačka Marie Lohbergerová. 
Z Milenců se z bojiště domů nevrátili: Josef 
Stockinger, Johann Stockinger, Franz Tre-
ml, Richard Lohberger, Alois Lohberger 
a několik dalších mužů ze Šlajfů.

 -Lenka Sýkorová-

Milenecký kulturák 
žije sportem

Po dokončení náročné rekonstrukce sálu 
KD v Milencích začali jeho prostory vyu-
žívat především místní „sportovci“. Své 
nelítostné souboje zde každý týden svá-
dějí florbalisté, kteří tomuto sportu pro-
padli už před více jak deseti lety. Kromě 
florbalu je ale možné si zde zahrát i stolní 
tenis, badminton nebo líný tenis. Sporto-
viště využívají i místní děti, které se tu za 
dohledu dospělých, scházejí o víkendech. 
Doufejme, že všem sportovní duch vydrží 
a sál tak bude využíván co nejvíce.
Pokud byste se chtěli zapojit i Vy a přijít si 
zasportovat, můžete kontaktovat správce 
KD p. Hugo Syrovce. 
 -Tomáš Šafařík-

Jak zpracovat  
rodinnou historii
Genealogie neboli česky rodopis získává 
v  moderní době, a  to nejen u  nás na 
popularitě. Pořad České televize Tajemství 
rodu, kde známé osobnosti pátrají za 
asistence genealogů po svých rodinných 
kořenech hluboko do minulosti, přiblížil 
tento zajímavý historický obor široké 
veřejnosti. To, že pátrat po předcích 
nemusíme jen v  matrikách, ale v  řadě 
dalších pramenů, nám přiblíží přednáška 
Mgr. Aloise Sassmanna z  Tábora, který se 
rodopisem zabývá již několik desítek let. 
Přednáška bude tentokrát i  s  hudebním 
doprovodem, který obstará přednášející 
a  p. Samuel Kaleta z  Nýrska. A  kdy? 21. 
dubna v 18 hodin, v renesančním sále tvrze.

NOVÝ ROZPIS JARO 2017 – www.startdesenice.webnode.cz

mužstva datum čas den

DEŠENICE – NEZAMYSLICE 15.4.17 17:00:00 so

MALÝ BOR – DEŠENICE 23.4.17 16:00:00 ne

BUDĚTICE – DEŠENICE 29.4.17 16:00:00 so

DEŠENICE – VRHAVEČ 6.5.17 17:00:00 so

VELKÝ BOR – DEŠENICE 13.5.17 17:00:00 so

DEŠENICE – BĚŠINY 20.5.17 17:00:00 so

JANOVICE – DEŠENICE 27.5.17 17:00:00 so

DEŠENICE – MĚCHOLUPY 3.6.17 17:00:00 so

HRADEŠICE – DEŠENICE 11.6.17 16:00:00 ne

DEŠENICE – BOLEŠINY 17.6.17 17:00:00 so

Zahájení sezony v muzeu pivovarnictví
„V sobotu se bude čepovat v dešenické tvr-
zi pivo zdarma.“ Toto prohlášení nebylo 
aprílovým žertem, a  i  když bylo skutečně 
1. dubna, návštěvníci mohli při zahájení 
sezony v  muzeu pivovarnictví opravdu 
pěnivý mok ochutnat. A  nejen to. Během 
přednášky pana Petra Petružálka, sládka 
minipivovaru Modrá hvězda v Dobřanech, 
se dozvěděli spoustu informací o  vaření 
piva, jeho druzích a  používaných surovi-
nách nejen u nás, ale i v zahraničí. Mno-
hým určitě utkvěla i myšlenka, že pivo by 
se mělo prodávat v  lékárnách, neboť jeho 
účinky na zdraví jsou známé. Jde jen o to, 
aby nedocházelo k  občasnému předávko-
vání. Poté už mohli příchozí ochutnat ne-
jen dešenický ležák, který uvařili v  pivo-
varu Bizon v Čižicích, ale také dvanáctku 
z dobřanského pivovaru. 
Součástí akce bylo i zahájení dvou výstav. 
Paní Radka Grösslová ze Strážova vysta-
vuje Perníkové dekorace aneb perníčky 
na celý rok. Sama autorka zde předváděla 
zdobení perníčků pro období Velikonoc. 
Návštěvníci obdivovali její výtvory včetně 
zdobených kraslic a některé z perníčků si 
mohli i zakoupit. 
Druhou výstavu připravily děti ze Základní 
a mateřské školy v Dešenicích pod vedením 
paní učitelek – tématem výstavy je jaro 
a Velikonoce a je opravdu na co se dívat!
Většina přítomných si nenechala ani ujít 
příležitost prohlédnout si všechny expo-
zice v  muzeu. Pro letošní sezonu přibylo 
několik nových exponátů, jako např. pů-

vodní hospodský karetní stolek nebo tla-
kostroj, na němž je možné pochopit, jak 
vznikl termín „točené“ pivo. Pokud jste 
zahájení sezony v  muzeu nestihli, může-
te zdejší prostory, včetně výstav, navští-

vit o  víkendech a  svátcích během dubna 
a května od 10–12 a 13–16 hodin, v červnu 
pak o víkendech od 10–12 a 13–17 hodin.

 -Text a foto Tomáš Šafařík-

Nabídka práce
Městys Dešenice přijme do mu-
zea dalšího průvodce. Nástup od 
července 2017. Vhodné jako brigáda 
pro studenty či důchodce. Bližší 
informace v kanceláři úřadu.

Foto Eva Kratochvílová

Foto Eva Kratochvílová
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Blahopřejeme jubilantům

Od 17. dubna
Václav Boublík 55 
František Rychtera 71 
Romana Bočková 50 
Helena Brožová 70

Květen 
Květoslava Kopencová 86 
Milena Zachová 65 
Zdeňka Nováková 80 
František Pytel 74 
František Toman 50 
Jiří Ptáčník 71 
Jan Tesař 71 
Ferdinand Janda 73 
Václav Javorský 71 
Hana Linhartová 72

Červen 
Soňa Šetlíková 55 
Terezie Mrázková 77 
Zdeňka Klasnová 71 
Marie Hájková 83 
Vlastimil Černý 55 
Paulína Preslová 73

Do 7. července 
Marie Syrovcová 74 
Anna Straková 84 
Jan Marek 65 
Anna Tomaková 60

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. 2. 
číslo XI. ročníku vyšlo 13. dubna 2017 nákladem 300 výtisků. 
Své příspěvky zasílejte na adresy: tajemnice@desenice.cz 
a starostka@desenice.cz
Uzávěrka dalšího čísla je 26. 6. 2017.

N A RO D I L I  S E …
* Emma StuiberováJak zpracovat rodinnou historii

přednáška Mgr. Aloise Sass-
manna 
21. 4., 18.00, renesanční sál,  
tvrz Dešenice

Májový turnaj v šipkách
6. 5., 13.00, KD Milence

Okrsková hasičská soutěž
13. 5., 13.00, hřiště Milence 
Koncert skupiny Grafit, od 18.00, 
KD Milence

Srandamač
27. 5., 13.00, náves Žížnětice

Osteoporóza – řídnutí kostí  
ve stáří
přednáška MUDr. Richarda 
Piknera, Ph.D.  
31. 5., 18.00, renesanční sál,  
tvrz Dešenice

Den dětí
2. června, 15.00, koupaliště 
Dešenice

Koncert festivalu duchovní 
hudby
2. 6., 19.00, kostel sv. Mikuláše

Jednání zastupitelstva
21. 6., 18.00, renesanční sál,  
tvrz Dešenice

Školní akademie
23. 6., 15.30, zahrada MŠ

Memoriál Františka Zachera
1. 7., 13.00, hřiště TJ Start Dešenice

Zveme vás 

O P US T I L I  N Á S…
† Josef Vaňourek

† Marian Búci
† Svatopluk Kostlivý

Městys Dešenice

XXI.
Evropský 
festival 
duchovní 
hudby 
Šumava–Bayerischer Wald

Městys Dešenice
Vás srdečně zve na 
Koncert sborového zpěvu
2. ČERVNA, 19.00
Kostel sv. Mikuláše, Dešenice

SDH Milence Vás srdečně zve na

Okrskovou  
hasičskou soutěž
Spojenou s oslavami 70. výročí 
založení sboru
13. května, 13.00 hřiště Milence
od 18 hod. zahraje v KD Milence 
kapela Grafit.


