
Milé čtenářky a milí čtenáři, 
léto je v plném proudu a dětem začalo 
nejkrásnější období roku – prázdni-
ny. I  pro většinu dospělých je tento 
čas obdobím dovolených a  často se 
přizpůsobujeme volnějšímu prázdni-
novému tempu.
Život v obci se ale nezastaví. Postupně 
začíná oprava části fasády na kostele 
sv. Mikuláše a  oprava dvou místních 
komunikací. Neutichá ani ruch při 
sekání trávy a  údržbě veřejných pro-
stranství ve všech částech městyse. 
Vše vyvrcholí přípravami na tradiční 
Anenskou pouť, která i  letos nabídne 
pestrý program, který najdete na s. 7. 
Na pouťové oslavy se poté chystají 
i v Milencích a Divišovicích. Nezahálí 
ani muzeum pivovarnictví, kde jsou 
k vidění dvě zajímavé výstavy: Pokla-
dy ze starých domácností a háčkova-
né a pletené hračky, které potrvají do 
konce srpna. Léto je i  časem sporto-
vání, a tak ve zpravodaji nechybí po-
zvánky na různé turnaje.
Myslím, že výčet akcí je bohatý a ka-
ždý si může najít něco zajímavého. 
Hojná účast je vždy pro pořadatele 
radostí a odměnou, že má smysl dělat 
něco pro ostatní.
Přeji hezké prázdniny a  spoustu no-
vých a nezapomenutelných zážitků.

 Lenka Sýkorová
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Lucie Ledvinová první v krajském 
kole hry Plamen
17. června se konalo krajské kolo dorostenců 
v Klatovech. Zde jsme měli zastoupení třech 
jednotlivců. Lucii Ledvinovou, Štěpánku 
Svobodovou a Jakuba Šlaise. Zde je čekaly 3 
disciplíny: 100m s překážkami, dvojboj, tes-
ty. Závodníci jsou rozděleni podle věkových 
kategorii. Jakub Šlais (kategorie dorostenci 
střední): 100m s časem 21.09, dvojboj 18.07, 
testy bez chyb. Umístil se na 4. místě z 9 zá-
vodníků. Štěpánka Svobodová (dorostenky 
střední): 100 m s časem 21.79, dvojboj 20.42, 

testy bez chyb. Umístila se na 8. místě z 12 zá-
vodnic. Lucie Ledvinová (dorostenky mlad-
ší): 100m s časem 19.84, dvojboj 18,53, testy 
bez chyb. Umístila se na 1. místě z 5 závodnic 
a  postoupila na republikové kolo, které se 
koná ve Zlíně 5.–6. července. Jakubovi a Ště-
pánce gratulujeme k  pěkným výsledkům 
a Lucii jsme drželi palce. 
 
-Stanislav Kindlman, SDH Dešenice,  
foto SDH Dešenice-

Gratulujeme Lucce Ledvinové
4. a 5. 7. 2017 reprezentovala Lucie Ledvinová SDH Dešenice v jed-
notlivcích v kategorii mladší dorostenky na republikové soutěži 
ve Zlíně. První den ji čekalo 100 m s překážkami. V této disciplíně 
obsadila 4. místo. Druhý den patřil dvojboji, který Lucie vyhrá-
la. V testech neudělala žádnou chybu. Po součtu disciplín Lucie 
obsadila krásné 3. místo v kategorii dorostenky mladší v České 
republice. Radost neměla jen Lucie, ale i velitel SDH Standa, kte-
rý jí na republikovou soutěž doprovázel. Tímto Lucii gratulujeme 
a jsme pyšní, že je členkou SDH Dešenice.
 -členové SDH Dešenice-
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Investice v roce 2017 

Na svém posledním jednání 21. června 
schválili zastupitelé mj. závěrečný účet měs-
tyse Dešenice za rok 2016. Celkové příjmy 
byly ve výši 25 345 tis. Kč a výdaje ve výši 22 
951 tis. Kč. Přezkum hospodaření provedly 
auditorky krajského úřadu v březnu t.r.
V  současné době je městys připraven opět 
na investiční akce, žel v závislosti na schva-
lování jednotlivých dotačních titulů. 
V červenci začne oprava jižní fasády kostela 
sv. Mikuláše. Na tuto akci jsme získali 250 
tis. Kč z  dotačního titulu Zachování a  ob-
nova kulturních památek Plzeňského kraje 
a krom toho nás darem 6 tis. euro podpořili 
dešeničtí němečtí krajané. V  poptávkovém 
řízení byla vybrána firma Zednické práce 
Milan Bláha z Písku, která mj. opravila cen-
ný barokní kostel v Nicově u Plánice.
Z  programu stabilizace a  obnovy venkova 
rovněž z  Plzeňského kraje letos opravíme 
dvě místní komunikace. V  Milencích pod 

hrází před mostem a v Dešenicích po léta ne-
udržovanou cestu směrem ke Švůgrovým. 
Dotace činí 270 tis. Kč. Zhotovitelem bude na 
základě výběrového řízení fi Silnice Klatovy 
a.s. a práce začnou v červenci.
Plzeňský kraj částkou 300 tis. Kč také pod-
pořil nákup nového dopravního auta pro 
zásahovou jednotku v Dešenicích. Na auto 
jsme tedy celkově dostali 750 tis. Kč (450 tis. 
Kč od ministerstva vnitra) již proběhlo vý-
běrové řízení, v němž byla podána nejnižší 
nabídka na auto Citroën Jumper od fi Auto 
Nejdl Klatovy v  ceně 789 tis. Kč bez DPH. 
Auto bude pro devět osob a vybaveno podle 
parametrů hasičského záchranného sboru.
Na výsledky dalších dotací ještě čekáme. 
Jedná se o  dva projekty z  Operačního pro-
gramu životního prostředí – nakládání 
s odpady, rekonstrukci LC Rokelská ze SZIF 
a dva projekty máme ještě podány na Plzeň-
ském kraji (doodkanalizování městyse De-
šenice a jeho části Milence a nová okna do 
KD Dešenice). Počátkem června jsme podali 
žádost na Národní fond životního prostředí 
s projektem Obnovy zářezů a průzkumného 
podzemního vrtu za účelem zlepšení situa-
ce v zásobování vodou v Děpolticích – výzva 
Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné 
vody. V  tomto dotačním titulu jsou žádosti 
hodnoceny průběžně, výsledek bychom 
se měli dozvědět během léta. Nebyli jsme 
úspěšní na Státním fondu dopravní infra-
struktury s chodníkem při silnici III/19020, 
pokusíme se tedy znovu v příštím roce, ne-
boť se jedná o nákladnou stavbu, kterou by-
chom jen z obecního rozpočtu těžko zvládli. 

 -Lenka Sýkorová-

Kompost 
Znovu připomínáme, že v  děpoltic-
ké obecní kompostárně je pro občany 
a  chalupáře připraven k  využití kva-
litní kompost. Poplatek je stanoven ve 
výši 20 Kč za káru. Zájemci dostanou 
bližší informace v kanceláři úřadu.

Vodovod
Řada občanů byla oslovena projek-
tantem Ing. Petrmichlem z Vodospolu 
s  žádostí o  souhlas vodovodní pří-
pojky na soukromém pozemku. Je to 
v  souvislosti s  připravovaným projek-
tem „Dešenice – rekonstrukce vodo-
vodu“. Projekt zahrnuje rekonstrukci 
a  místy i  novou trasu páteřního řadu 
vodovodu v Milencích a v Dešenicích.

Prodej pozemků
Zastupitelé 21. června, usnesením 23/2017 
schválili novou směrnici pro prodej po-
zemků ve vlastnictví obce. Směrnice zo-
hledňuje vybavenost jednotlivých částí 
a respektuje ceny v místě a čase obvyklé. 
Touto směrnicí se nemění zamítavé stano-
visko obce ve věci prodeje pozemků mimo 
zástavbu v  extravilánu. Je to s  ohledem 
k probíhajícím pozemkovým úpravám, při 
nichž obec potřebuje disponovat dostateč-
nou výměrou ke směnám pozemků. Úpl-
né znění směrnice najdete na webových 
stránkách obce.

Aktuality z úřadu

Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou  
v současné době velmi výhodné
Vyšší podpora, než jaká je v  Integrova-
ném regionálním operačním programu, 
se v  tomto programovacím období (2014–
2020) již nedá očekávat. Proto je důleži-
té, aby zpozorněli všichni ti, co uvažují 
o  zateplování či pořízení fotovoltaických 
kolektorů, případně o změně zdroje tepla. 
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž 
zjednodušuje podmínky, zrychluje admi-
nistraci a  zároveň hledá další možnosti 
jak pomoci žadatelům získat potřebnou 
podporu, která od léta 2016 činí 30–40 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces předlo-
žení žádostí o podporu energeticky úspor-
ných opatření pro bytové domy se čtyřmi 
a více bytovými jednotkami a urychluje je-
jich administraci. Díky přijatým opatřením 

je aktuálně třeba předložit méně dokladů 
a pro vlastníky bytových domů je nyní také 
výrazně jednodušší vybrat dodavatele pra-
cí. Také se podařilo výrazně zkrátit pro-
ces hodnocení žádosti. Záměrem je také 
zjednodušit pravidla pro získání podpory 
na zdroje tepla, informuje náměstek pro 
řízení sekce evropských programů Zdeněk 
Semorád. Snahou MMR je umožnit podpo-
ru výměny např. plynového nebo elektric-
kého kotle za tepelné čerpadlo, což v sou-
časné době není možné a  nabídnout tedy 
vlastníkům bytových domů více možností 
při hledání nejvhodnějšího řešení. 
Podporováno je jak zateplení obvodových 
stěn nebo výměna oken a dveří, tak i poří-
zení nového zdroje vytápění nebo fotovol-
taických kolektorů. V létě 2016 se podařilo 
dojednat vyšší míru podpory pro žadatele 
a  tedy zateplit bytový dům je v  současné 

výzvě ještě výhodnější. Zároveň je možné 
říci, že podpora je výhodná pro všechny 
typy bytových domů: evidujeme žádosti 
o  podporu na malé bytové domy o  4 by-
tech, ale také na velké panelové domy, 
dodává náměstek Semorád. Jako nejak-
tivnější v  předkládání žádostí se zatím 
jeví vlastníci bytových domů v Moravsko-
slezském kraji, odkud byly zatím podány 
žádosti o podporu v celkovém objemu 280 
mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech adminis-
trovaných žádostí v aktuální výzvě). 
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě 
potrvá do 30. 11. 2017.
V  případě, že Vás tyto informace zaujaly 
nebo byste se rádi dozvěděli další infor-
mace o získání podpory, obraťte se na re-
gionální pracoviště Centra pro regionální 
rozvoj ČR (www.crr.cz). 
 -Miroslav Krob, MMR-
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Memoriál Františka Zachera

se konal letos již po pětatřicáté 1. červen-
ce na hřišti TJ Start Dešenice. Přijelo cel-
kem 13 družstev mužů a  5 družstev žen. 
Družstva soutěžila v  útoku a  počítal se 
lepší ze dvou pokusů. Putovní pohár a  1. 
místo v  kategorii muži si odvezlo druž-
stvo Záhorčice s časem 20,78 s, na 2. místě 
Bystřice nad Úhlavou (22,48s) a 3. příčku 
obsadili muži z Nýrska (25,34 s). SDH Deše-
nice mělo na soutěži zastoupení 3 družstev 
mužů. Družstvo Dešenice I se umístilo na 
4. místě (25,50s), Dešenice B na místě 10. 
(37,44s), Dešenice - Mazáci na místě 13. 
(45,38s). Umístění žen: 1. místo družstvo 
Bystřice nad Úhlavou (28,11s), 2. místo 
ženy z  Dešenic (30,79s) a  3. místo získa-
ly ženy z  Janovic (37,47s). Zdaleka přijela 
dvě družstva hasičů z  Krušovic. Přesto, 
že způsob vedení útoku byl pro ně novin-
kou, bylo družstvo jejich mužů na slušném 
9. místě. Poděkování patří všem, kteří se 
podíleli na organizační přípravě soutěže 
a obsluze, která výborně zajišťovala občer-
stvení družstev i četných návštěvníků. Po-
děkování patří i všem účastníkům a už teď 
se na ně těšíme na 36. ročníku memoriálu.

  -Iveta Kindlmanová-

Zpráva o činnosti SDH Milence
Měsíc květen SDH Milence zahájil svou 
účastí na stavění máje, pro děti bylo při-
praveno posezení pod májkou s opékáním. 
O týden později, 6.5.2017, SDH Milence po-
řádal v nově opraveném KD Milence jubilej-
ní 10. ročník májového turnaje v šipkách. Do 
soutěže se zapojilo celkem 11 dětí ve dvou 
kategoriích. Děti si turnaj příjemně užily, 
pro účastníky byla připravena spousta hod-
notných cen a  samozřejmě nechyběly ani 
poháry a diplomy. Šipkový turnaj zakončili 
dospělí, hry se zúčastnilo celkem 14 hráčů. 
Nabitý program měsíce května pokračoval 
další týden opět v  sobotu 13.5.2017 okrs-
kovou soutěží, kdy jsme si zároveň připo-
mněli 70. výročí založení SDH Milence. 
Všem soutěžícím byly při těchto oslavách 
předány upomínkové předměty. Současně 
probíhala výstava fotografií činnosti sboru 
od doby jeho založení v roce 1947 a výstava 
techniky, kterou sbor vlastní. Oslavy byly 
zakončeny v KD Milence, kde ve večerních 

hodinách hrála kapela Grafit. 
Samotným oslavám a  okrskové soutěži 
předcházela spousta práce, ať už to byla 
úprava okolí hasičské zbrojnice, její vyma-
lování, obnova nátěrů techniky, příprava 
na soutěž a  její organizace a v neposlední 
řadě také částečná oprava technické míst-
nosti KD. Touto cestou všem, kteří se na 
přípravách podíleli, děkuji za spoustu od-
vedené práce.
I  nadále pokračujeme v  pořádání pokero-
vých turnajů. Další z  řady se uskutečnil 
20.5.2017 a  dosud poslední pak 24.6.2017, 
vždy od 14. hodin.
V  letošním roce SDH Milence dále zajistil 
již 2. svoz železného šrotu.
Poslední akcí, které jsme se letos zúčast-
nili, byl memoriál Fr. Zachra v Dešenicích, 
dne 1.7.2017.
Za SHD Milence velitel sboru, Karel Řehoř
 
 -Karel Řehoř, 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

Srandamač v Žížněticích

Na sobotní odpoledne 27. května připra-
vili žiznětičtí hasiči opět výbornou soutěž 

zvanou srandamač – závod hasičských 
družstev na žiznětické návsi. Účast druž-
stev byla letos slabší, přijela jen čtyři. 
V  daném termínu se totiž konaly i  jiné 
soutěže. Počasí se vydařilo, a  tak mohli 
přítomní diváci fandit svým favoritům 

při útoku i štafetě. Výsledky uvádíme ta-
bulce. Velké poděkování patří panu Vác-
lavu Tomanovi z SDH za organizaci sou-
těže a paní Válkové za vynikající guláš!

 -ls-

Srandamač v roce 2017, foto: Eva Kratochvílová.

Útok Štafeta Čas celkem Umístění

Žiznětice 68,9 30 98,2 4

Dešenice 1 34 30,9 64,9 1

Rovná 38,9 29,2 68,1 2

Dešenice 2 46,8 37 83,8 3

Pod vedením S. Kindlmana se dětem 
i dospělým daří
Celou řadu zápolení absolvovaly děti ale 
i  „dospěláci“ pod vedením manželů Kindl-
manových na hasičských soutěžích v  rámci 
okresu Klatovy. Úspěšně tak zúročují doved-
nosti a celkovou přípravu v této oblasti a dá se 
říci, že pod vedením S. Kindlmana se jim daří.
6. května se uskutečnila soutěž v Nýrsku. 
Mladší děti zvítězily časem 20.32 s, starší 
také časem 16.90 s. 14. května se konal 
dvojboj v Sušici. Mladší žáci na něm obsa-
dili 2. místo časem 27,31 s, starší žáci také 
druhé místo časem 20,61 s. V jednotlivcích 
pak obsadil Jakub Šlais 3. příčku, Lucie 
Ledvinová 2. místo, Štěpánka Svobodová 
4. místo a K. Vávrová místo páté. 27. května 
probíhalo 1. kolo dětské hasičské ligy, ten-
tokrát na Klenové. Starší žáci zde zvítězili, 

mladší žáci přivezli druhé místo. 
Dospělí vyrazili 13. května na okrskovou 
soutěž v  Milencích. Zde obsadili muži 
i  ženy shodně první místa a  postoupili 
do vyřazovacích kol v  okrese Klatovy. 27. 
května se uskutečnila dobře připravená 
soutěž v Žizněticích. Zde bodovala obě při-
hlášená družstva mužů. 1. místo obsadili 
junioři, třetí příčkou se mohou pochlubit 
„mazáci“, kteří využili zaváhání domá-
cího družstva. 3. června se uskutečnilo 
v Nýrsku vyřazovací kolo. Ženy obsadily 1. 
místo a postoupily do okresního kola. A 27. 
června v  Čejkovech naše ženy úspěšně 
obhájily loňské první místo.

-I. Kindlmanová a J. Rejfek, SDH Dešenice-
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Prázdniny jsou tady, aneb letem celým školním rokem 
Milé děti, vážení rodiče, uteklo to jako 
voda... Co? Je to deset měsíců, co jsme 
se, s  někým poprvé, s  někým už znovu, 
setkali společně v  září ve školce. Poma-
lu jsme se seznamovali, učili se jaká jsou 
pravidla soužití ve školce. Nová byla také 
paní učitelka Eva, která na čas nahradila 
paní učitelku Lucku. Ráda bych jí touto 
cestou poděkovala za rok práce a  věřím, 
že spolupráce pro ni byla příjemná a bude 
se těšit na další společný rok. V  průběhu 
listopadu k  nám do „týmu“ přibyla také 
paní asistentka Lenka, kterou jsme získa-
li k  jedné z holčiček, která potřebuje více 
individuální péče a pomoc při každoden-
ních činnostech. I paní asistentce patří dík 
za obětavou práci, která sklízí své ovoce. 
Pomalu jsme zkoušeli ve školce společně 
žít, což není vždycky snadné, hledat nové 
kamarády, zvykat si na sebe navzájem. 
Než se nám to povedlo, přihlásily se Váno-
ce a s nimi i další nový rok. Zima nám dala 
zabrat, ale také jsme si s  ní užili spoustu 
legrace. Letos nám dopřála mnoho sněhu 
a ukázala nám svou pravou tvář. 

Pak už pomaloučku přišlo jaro a  dlouho 
očekávané sluníčko a  oteplení. S  ním se 
nám pojily delší vycházky do přírody, kdy 
jsme společně pozorovali, jak den ode dne 
jaro vyhrává nad zimou svůj boj. 
Jaro je snad nejhezčím obdobím roku, kdy se 
opravdicky radujeme, že zima netrvá věčně. 
Jaro se rychle přehoupne a  překvapí nás 
léto, které neomylně ohlašuje, že se školní 
rok chýlí ke konci a čekají na děti prázdni-
ny, na nás dospělé dovolené a myslím, že 
v obou případech zasloužené.
V  průběhu roku jsme se nenudili, navště-
vovali jsme divadla, koncert, jezdili jsme 
na výlety, zkusili jsme si i saunování, které 
bohužel kvůli nemocnosti nebylo kdy zo-
pakovat. Pískali jsme ve školce na flétničky 
a  zpívali anglicky, (samozřejmě i  česky). 
Malovali jsme, modelovali, hráli divadlo, 
hry... Výčet činností ve školce je dlouhý 
a kdo do školky chodil nebo chodí, ví, že se 
opravdu nenudíme. Rozdíl mezi „běžnou“ 
školkou a  školkami soukromými je nejen 
v nesrovnatelných penězích, které stojí, ale 
také v tom, že se „běžné“ školky nedokáží 

tolik chlubit a  prezentovat. Věřím ale, že 
za nás mluví činy a spokojené děti i rodiče. 
Touto cestou bych ráda poděkovala také ro-
dičům, za jejich vstřícný přístup a důvěru, 
se kterou nám své děti svěřují často po vět-
šinu dne, a kteří ve většině bezproblémově 
reagují na potřeby školky a svých dětí.
Přeji všem, malým i velkým, aby čas dovo-
lených a  prázdnin byl tím pravým časem 
nejen pro odpočinek a regeneraci, ale také 
časem společných zážitků rodičů a dětí. 
Přejeme si, abychom se po prázdninách 
všichni ve zdraví a s úsměvem na tváři se-
šli ve školce. 
Pět z  našich „školkovských“ kamarádů 
už bude spěchat do školy, a i těm ze srdce 
přeji, aby se jim ve škole dařilo a aby dělali 
svým rodičům i učitelům velikou radost...

A teď:  
HURÁ PRÁZDNINY!!!  
 
 -Renata Vlčková-

Konec školního roku 2016/2017
Školní rok 2016/2017 končí. Byl to rok plný zá-
žitků, vzpomínek, hezkých i náročných chvil 
ve školních lavicích, rok bohatý na nové škol-
ní vědomosti, dovednosti a návyky. 
Je čas na hodnocení, pochval, odměn… 
Všechny děti se dozajista moc snažily. Do 
jaké míry se jim to povedlo, viděly na vysvěd-
čení v pátek 30. června 2017. 
Závěr školního roku byl opět plný akcí. Zú-
častnili jsme se výuky na dopravním hřišti 
v Klatovech – všichni žáci 4. a 5. roč. získali 
řidičský průkaz pro cyklisty. Byli jsme i s MŠ 
na výletě v Chudenicích. Vypravili jsme se na 
pěší výlet na Pajrek a u pí uč. Šteinerové jsme 
si opekli špekáčky.

Školní rok jsme slavnostně završili za-
hradní slavností v  pátek 23. 6. 2017. Děti 
MŠ a ZŠ zde zazpívaly, zatančily, zacviči-
ly, prostě předvedly vše, co se za celý rok 
naučily ve výchovách a  kroužcích. Byl 
zde také vyhodnocen sběr starého papí-
ru, neboť jsme se umístili na 3. místě Pl-
zeňského kraje. Od ÚM Dešenice jsme již 
tradičně dostali výborné dorty. Slavnost 
se vydařila, počasí nádherné, neformální 
besídkou jsme se rozloučili s  uplynulým 
školním rokem.
Pochvalu a veliké poděkování si zaslouží 
pedagogický sbor a  všechny pracovnice 
ZŠ a MŠ za obětavost, trpělivost a nadše-

ní, děti za snahu a  píli a  za reprezentaci 
školy na sportovních, výtvarných a  lite-
rárních soutěžích, rodiče za důvěru a po-
chopení, úřad Městyse Dešenice za celo-
roční podporu a pomoc. Děkujeme! 
Nezbývá než všem popřát krásné prázdni-
ny, hodně sluníčka, zábavy, nevšedních 
zážitků a  v  neposlední řadě také radost 
z vysvědčení.
Školní rok 2017/2018 začíná v  pondělí  
4. září 2017. 

 -Yva Suchanová-
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Jídla byla vybrána, připravuje se závěrečný návrh kalendáře 

Nově otevřený česko – bavorský dispoziční 
fond umožnil přípravu, projednání a schvá-
lení projektu německo – českého kalendáře 
s kulinářskou tématikou. Ten byl představen 
na německé i české straně v rámci obcí Akč-
ního sdružení Královský hvozd. 
Koordinátorka projektu Jana Dirriglová zdů-
raznila, že „cílem je prohloubení přeshranič-
ních kontaktů a spolupráce prostřednictvím 
přípravy a  vydáním společného dvojjazyč-
ného kalendáře s recepty z obou stran hrani-

ce a společnou ochutnávkou pro veřejnost“.
V současnosti jsou již jídla vybrána a připra-
vuje se závěrečný návrh kalendáře. Hamry 
se budou prezentovat pokrmem ze zvěřiny. 
Strážov se představí velikonoční nádivkou, 
plněnými vajíčky a  oblohou z  čerstvé zele-
niny. Janovičtí chtějí uchvátit pověstnými 
bramboráky, kterými se v  minulosti již ně-
kolikrát představili, například v  Arrachu. 
Chudenín přichází s cibulačkou a plackami, 
přičemž předkrm bude ze studené kuchy-
ně. Pozadu nezůstaly ani Dešenice. Připra-
vily pošumavsko dešenický vepřový guláš 
a bramborovou buchtu s ovocem a rosolem. 
Samotné focení jídel proběhlo v závěru dub-
na a na své si autoři ale i zpracovatelé kalen-
dáře přišli nejen zrakově, ale i chuťově.
Slavnostní setkání autorů, organizátorů 
a zpracovatelů kalendáře se uskuteční 28. říj-
na v Neukirchenu. Bude mít doprovodný pro-
gram, budou pozváni zástupci obcí a  spol-
ků, stejně jako široká veřejnost z obou stran 
hranice. Účastníky nebude projekt finančně 

zatěžovat, protože suroviny na přípravu po-
krmů budou uhrazeny. Projekt je finančně 
podpořen bavorskou stranou Dispozičního 
fondu EUREGIO z  Programu přeshraniční 
spolupráce Bavorsko – Česká republika.

-Jan Rejfek, zastupitel městyse Dešenice-

Jarní část pétanquové ligy byla dohrána, vévodí V. Úlovec 
Počátkem dubna byl zahájen III. ročník ligy 
pétanque v  Dešenicích, na který se všech 
osmnáct přihlášených velmi těšilo. Na zá-
kladě upravených pravidel a vylosovaného 
pořadí se uskutečnilo 9 her po devíti ko-
lech. V  každém z  nich soutěžící vrhli dvě 
koule, přičemž se měřila kratší vzdálenost 
od hozeného košonku.
Vítězem jarní části III. ročníku pétanquové 
ligy se stal V. Úlovec s 148 body před H. Lin-
hartovou s  124 body a  třetím J. Kratochví-

lem, který má o bod méně. Čtvrtou příčku 
zaujímá J. Karlovský s  109 body a  pátou J. 
Rejfek s 101 body. Dodejme, že V. Úlovec zví-
tězil ve třech hrách a dalších třech obsadil 
druhou příčku. Mimořádně se mu dařilo.
Účastníci hry se v  době letní přestávky 
postarají o úpravu prostranství a okolí pé-
tanqového hřiště tak, aby všechno bylo 
připraveno pro zahájení podzimní části 
soutěže. Během letní přestávky dojde k se-
hrání přátelských utkání mezi hráči a dal-

šími zájemci o  tuto hru. Podzimní část 
ligy bude zahájena v závěru měsíce srpna. 
Ročník by měl být ukončen do konce října 
2017 s  respektováním povětrnostních pod-
mínek, kdy bude opět odehráno 9 her po 
devíti kolech.

-Jan Rejfek, prezident  
Pétanqueclubu Dešenice-

Seniory čeká poslední závěrečný semestr

V  závěru dubna ukončili všichni účastníci 
dešenického konzultačního střediska Vir-
tuální univerzity třetího věku pátý semestr. 
Jeho uzavření bylo podmíněno zvládnutím 
závěrečného testu o  24 otázkách, v  nichž 

musel každý studující prokázat znalosti 
z celé problematiky.
V šesti přednáškách a po nich navazujících 
testech jsme se prošli českými středověký-
mi dějinami, které byly charakterizovány 
základními událostmi a  osobnostmi. Tato 
procházka byla zakončena ve 14. století, kte-
ré završovalo předchozí vývoj a v mnohém 
také předznamenalo vývoj další. To proto, že 
na české dějiny čekaly nové etapy. Ve výběru 
tématu většina doufala v to, že se dozví zají-
mavosti spojené s tehdejšími dějinami. A to 
se také naplnilo.
Na všechny studující pod vedením Ing. H. 
Boučkové, které všichni děkují za hladkou 
organizaci a  průběh studia, M. Raišla, K. 

Roseckou, S. Čedíka, M. Vlčkovou, H. Men-
ke, V. Úlovce, V. Jandovskou, M. Pytlovou, J. 
Vávrovou, Z. Baraňákovou, M. Šlehofrovou, 
M. Čermákovou, Z. Baraňáka, A. Zahrádko-
vou, A. Halasovou, J. Kratochvíla, J. Rejfka, 
E. Kratochvílovou, Z. Zemanovou a  R. Ko-
houtovou, čeká poslední závěrečný semestr, 
který bude zahájen 27. září s názvem „Etika, 
jako východisko z  krize společnosti“. Není 
divu, vždyť ve společnosti panuje názor, že 
k  největším ztrátám došlo během posled-
ních dvou generací právě v oblasti mravnosti 
a zejména morálky.
 
 -Jan Rejfek, účastník VU3V-

Bramborová buchta  
s ovocem a rosolem
Ingredience: 5 vajec, 300 g cukru, 
500 g vařených strouhaných brambor, 1 
prášek do pečiva, na rosol: ¼ l vody, ¼ l 
šťávy, 1 pudink, teplé lijeme na buchtu

Postup: Všechny ingredience smíchá-
me, nalijeme na pekáč a pečeme. Na 
upečenou buchtu přidáme ovoce  
a polijeme rosolem.

Oáza zdraví žije
Možná mnozí ani neví, že Dešenice mají 
nový parčík v podobě oázy zdraví. Nápad 
vznikl v Klubu žen a za pomoci městyse 
Dešenice s  využitím dotace Plzeňské-
ho kraje. Zahrada už má svou podobu, 
najdete v  ní keře a  stromy, lavičky, ale 
i  malé ohniště. Umístěna je při cestě ke 

kapličce sv. Jana Nepomuckého a na na-
učné formanské stezce.
O  prostory se stará městys, ale brigádně 
i Klub žen, naposledy také s dětmi ZŠ De-
šenice. Za sběr kamene si odměnou děti 
opekly buřty. Nebude to určitě poslední 
spolupráce. Děti tak lépe pochopí využití 

této zahrady, která slouží nejen k  odpo-
činku kolemjdoucích, ale i k poučení s vy-
užitím naučné tabule umístěné u  cesty. 
Všichni tak mají možnost poznávat léčivé 
účinky naší krásné přírody.

 -Jan Rejfek, zastupitel městyse Dešenice-
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Setkání rodáků v Milencích
Na oslavy 70. výročí založení hasičské-
ho spolku v Milencích jsme pozvali také 
členy, kteří kdysi u  nás jako hasiči pů-
sobili, a  pak se rozprchli do jiných míst 
v  Čechách. Při této příležitosti jsme se 
domluvili, že uspořádáme ještě jedno se-

tkání. Tentokrát ale chceme pozvat rodá-
ky a  všechny, kteří v  Milencích nějakou 
dobu bydleli. Setkání uskutečníme 9. 
září, to je termín, kdy se v Milencích drží 
pouť. Připravíme program, večer bude 
taneční zábava, o  občerstvení se též 

postaráme a  všechno musí dopadnout 
dobře. Všichni už se těšíme na setkání 
s kamarády, se kterými jsme se mnohdy 
neviděli dlouhá léta.

 -Petr Štembera, SDH Milence-

Poker Tour 2017

V Milencích dále hasiči pokračují v po-
řádání turnajů v pokeru. 

Dubnové kolo proběho 15. 4. 2017:
1. místo: Petr Kubala
2. místo: David Míšek
3. místo: Radek Sýkora

Květnové kolo proběhlo 20. 5. 2017:
1. místo: Jan Dyk
2. místo: Jan Kováčik
3. místo: David Míšek

Červnové kolo se uskutečnilo  
24. 6. 2017:
1. místo: Petr Vice
2. místo: Jan Kováčik
3. místo: Jiří Kratochvíl

Průběžné celkové pořadí:
1. místo: Palo Vice 45 bodů
2. místo: Karel Řehoř 41 bodů
3. místo: Standa Fořt 37 bodů

Prozatimní účast je 20 hráčů. Každé kolo 
je nezávislé a hráčům se připisují body do 
závěrečného turnaje, který se uskuteční 
na konci prosince 2017. Turnaje začínají 
pravidelně od 14 hodin v klubovně hasi-
čů v Milencích. Další kola turnaje proběh-
nou 22. 7. 2017 a 12. 8. 2017. Noví hráči jsou 
i nadále vítáni. 

 -Karel Řehoř, SDH Milence-

TJ Start Dešenice
Po skončení soutěžního ročníku 2016/2017 
se našemu týmu nepovedlo udržet se ve 
skupině okresního přeboru a sestoupil pro 
následující ročník do III. třídy. Bylo to způ-
sobeno tím, že okresní přebor zažil „země-
třesení“ sestupu hned 4 týmů ze spodních 
pater tabulky (Velký Bor, Běšiny, Neza-
myslice a Dešenice) a postupu dvou týmů 
z jejího čela. (Vrhaveč, Hradešice).
Sestup 4 týmů do III. třídy zapříčinil sestup 3 
týmů z 1 B třídy do okresního přeboru (Dlou-
há Ves, Měčín a Strážov) a postup ze III. třídy 
(Železná Ruda, Chudenice a Svéradice B).

Nicméně složení týmů v naší skupině před-
pokládá pro každé kolo kvalitní fotbalové 
utkání, a  proto si myslím, že si oko našich 
fanoušků přijde na své i v této skupině.
Zároveň chceme naše fanoušky pozvat na 
VIII. ročník Memoriálu Karla Poláka, a to 22. 
července od 9 hod. na našem hřišti. Tamtéž 
pak sehrajeme v rámci pouťových oslav přá-
telské utkání s  fanoušky, v  sobotu 29. čer-
vence od 16 hodin.

-František Klištinec tajemník 
TJ Start Dešenice-

Úspěchy lakrosového týmu

Letošní rok je pro hráče lakrosového týmu 
Wild Boars Šumava úspěšný. Dařilo se jim 
v  utkáních Minifields Series a  před závě-
rečným zápasem bojují o  celkové prven-
ství. K turnajům vyjíždí po celé republice 
a o tom, že na Šumavě se hraje výborný la-
kros, se mohli přesvědčit soupeři na Chiefs 
Cupu ve Strážnici. Divočáci porazili všech-
ny, kdo se jim „postavili do cesty“ a mohli 

tak oslavit první turnajové vítězství. Na 
podzim se chystají na Národní fieldlakro-
sovou ligu, kde budou hrát společně s  tý-
mem z Červených Peček.
Pokud se chcete přijít podívat na tento zají-
mavý sport, budete mít možnost o dešenic-
ké pouti. Na hřišti v Milencích proběhne už 
5. ročník tohoto turnaje.
 -Tomáš Šafařík-

Foto: archiv V. Urbánka
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Program Anenské pouti 2017
Pátek 28. července
18.00 – Zahájení umělecké a řemeslné 
výstavy na tvrzi. Již 18. výstava 
v prostorách tvrze – vystavují místní 
výtvarníci, keramický kroužek, ZŠ a MŠ 
Dešenice a mnozí další. Výstava je otevřena 
i v sobotu a v neděli od 13 do 18 hodin
19.00 – Kojná z Pajreku, divadelní 
představení souboru Kord v srdci.

Sobota 29. července
10.00–17.00  Komentované prohlídky 
výstavy Poklady ze starých domácností 
v podání sběratelek Ivety Říckové 
a Jany Strakové, Muzeum šumavského 
pivovarnictví.
10.00 – 5. ročník turnaje v lakrosu 

„Lakrosový prase“, hřiště Milence

14.00 – kostel sv. Mikuláše, poutní mše 
sv. Zpěvem doprovodí Schola sv. Tomáše.
16.00 – Přátelský zápas s fanoušky, hřiště 
TJ Start Dešenice
21.00 – Odyssea Classic, rock, nádvoří tvrze

Neděle, 30. července
10.00 - 5. ročník turnaje v lakrosu 
„Lakrosový prase“, hřiště Milence
13.00 – pouťový jarmark, náves u kašny
13.00 – myslivecká výstava spojená se 
střeleckou soutěží, tvrz Dešenice
14.00 – promenádní koncert, dechová 
kapela Domažličanka, nádvoří tvrze

Kaple v Milencích 
slaví 150 let
V Milencích se zvykově slaví 
pouť 12. září, kdy je svátek Jmé-
na Panny Marie. Letos budou 
tamní pouť slavit dvakrát. Po 
mnoha letech bude připomenuto 
zasvěcení kaple sv. Bartoloměji. 

V  našem zpravodaji jsme již informovali, 
že obec Milence postihl roku 1865 ničivý 
požár, který zničil většinu domů. Tehdy 
shořela i  původní kaple zasvěcená sv. 
Bartoloměji, jenž byl jedním ze dvanácti 
apoštolů. Sv. Bartoloměj zemřel podle le-
gendy mučednickou smrtí, byl v Arménii 
zaživa stažen z kůže a jeho kult je rozšířen 
po celé Evropě. Bývá zobrazován s nožem, 
knihou či s vlastní kůží. Tak je vyobrazen 
např. Michelangelem v Sixtinské kapli. 
Srovnání se starými mapami vede k úvaze, 
že dříve stála kaple v Milencích o něco výše 
směrem do kopce, než je tomu dnes. O za-
svěcení sv. Bartoloměji není pochyb, doka-
zují je mapy staré i současné. Kaple byla po-
stavena do dvou let po požáru a roku 1867 
byla také vysvěcena. Kulaté výročí si letos 
připomeneme mší sv. k poctě sv. Bartolomě-
je, a to v neděli 27. srpna ve 14 hodin. 

 -ls-

Výstavy v muzeu pivovarnictví

Už od června můžete navštívit v prostorách 
muzea šumavského pivovarnictví ve tvrzi 
dvě velmi půvabné výstavy. Tentokrát si při-
jdou na své ženy a děti. 
Ve vitrínách u prodeje vstupenek a suvenýrů 
je instalována výstava háčkovaných a plete-
ných dětských hraček vtipně nazvaná svými 
autorkami Sedm trpělivých. A pokud přijde-
te, uvidíte sami, že trpělivosti mají tvůrkyně 
hraček určitě vrchovatě, ale rozhodně jim 
nechybí ani fantazie. 
Ve velkém sále našla své místo výstava dvou 
sběratelek: Ivety Říckové a  Jany Strakové 
pod názvem Poklady ze starých domácností. 
A vskutku, vstoupíte-li sem, octnete se rázem 
v parádním pokoji u své babičky či prababič-

ky a  nezbývá vám než obdivovat množství 
pečlivě opečovávaných deček, ubrusů, pol-
štářků, tzv. hospodyněk s vyšívanými mou-
dry pro každodenní život, prostírání, pře-
hozů, skleniček, porcelánu či příborů – jen 
usednout a  při kávě a  bábovce poslouchat 
o starých časech. Mladé maminky jistě zau-
jmou různé druhy zavinovaček a povijanů, 
v nichž to miminkům docela slušelo, jak si 
můžeme všimnout alespoň na panenkách. 
Obě sběratelky si připravují v době anenské 
pouti komentované prohlídky výstavy – po-
čínaje sobotou dopoledne. Budete-li si chtít 
popovídat o pokladech z babiččiných truhel, 
neváhejte a určitě přijďte.
 -úm-

Foto: archiv

Socha sv. Bartoloměje v Miláně
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Blahopřejeme jubilantům

Od 18. července
Václav Jiřík 78 
Jan Stahoň 55 
Karel Soušek 87 
Josef Kurc 70

Srpen 
Josef Skala 79 
Josef Nový 79 
Václav Lenc 65 
František Soušek 50 
Marie Holá 65 
Vlasta Denková 55 
Karolina Lencová 89 
Helena Kratochvílová 72 
Marie Mládová 74 
Marie Slunčíková 72 
Milan Uldrich 60

Září 
Zdeňka Jiříková 77 
Zdeňka Ptáčníková 65 
Václav Úlovec 73 
Františka Robochová 91 
Václava Daňková 70 
Miluše Lerachová 82 
Vlasta Habadová 73 
Jaroslava Vávrová 77 
Josef Svítil 60 
František Paško 50

Do 11. října 
Zdeňka Pytlová 65 
Jiří Vereš 60 
Roman Hurt 50

Dešenický zpravodaj, periodický tisk územně správního 
celku Dešenice. Vychází 4× do roka. Evidováno MK ČR E 
17215. Vydavatel: Městys Dešenice, Dešenice 1, IČ 00255394. 
redakce: H. Boučková, L. Sýkorová, J. Rejfek a T. Šafařík. 
3. číslo XI. ročníku vyšlo 11. 7. 2017 nákladem 300 výtisků. 
Své příspěvky zasílejte na adresy: tajemnice@desenice.cz 
a starostka@desenice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 29. 9. 2017.

Memoriál Karla Poláka
VIII. Ročník fotbalového turnaje 
22. 7., 9.00, hřiště TJ Start 
Dešenice

Anenská pouť
28. 7.–30. 7.

Setkání německých rodáků 
Děpoltice
26. 8., 10:00, kostel sv. Isidora, 
Děpoltice

Pouť Milence
27. 8., 14.00, kaple sv. Bartolo-
měje, Milence

Setkání německých rodáků 
Dešenice
2. 9., 10.00, kostel sv. Mikuláše, 
Dešenice

Pouť Divišovice
9. 9., 14:00, kaple Divišovice

Blue Rose, rock
pouťová zábava 
9. 9., 20.00, KD Milence

Jednání zastupitelstva
20. 9., 18.00, renesanční sál tvrze

Setkání seniorů
30. 9., 15.00, KD Dešenice

Symbolika židovských  
náhrobků
přednáška A. Gibiše  
19. 10., 18.00, renesanční sál 
tvrze

Krugerův národní park,  
jižní Afrika
přednáška B. Máška a M. Pytlíka, 
ornitologická společnost 
26. 10, 18.00, renesanční sál

Zveme vás O P US T I L I  N Á S…
† Hilda Koubová

Městys Dešenice

9. září, 20.00, Sál KD Milence

TJ Start Dešenice  
srdečně zve na

VIII. ročník
Memoriálu 
Karla Poláka
22. července od 9.00 
na hřišti

Občerstvení zajištěno

Městys Dešenice  
srdečně zve na

30. září, v 15.00, sál 
KD Dešenice
K tanci a poslechu 
zahraje kapela  
Music, Klatovy

Setká
ní

senior
ůSetká

ní
senior

ů


