
Milé čtenářky a milí čtenáři, 
Máme tu opět nový rok, ten letoš-
ní bude plný výročí vztahujícím se 
k  událostem z  naší historie. Tou nej-
významnější je 100 let vzniku Česko-
slovenska, státu, který dnes již sice 
neexistuje, ale má své pokračovatele 
v  České a  Slovenské republice. Dovo-
lím si proto ocitovat jeden pro dnešní 
dobu velmi aktuální výrok prvního 
československého prezidenta Tomáše 
G. Masaryka: „Má-li naše demokracie 
své nedostatky, musíme překonávat ty 
nedostatky, ale ne překonávat demo-
kracii.“ Tedy ať se nám to všem daří. 

Přeji vám všem v  novém roce hodně 
zdraví, pracovních i  osobních úspěchů 
a mnoho štěstí!
 Lenka Sýkorová
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9. ročník novoročního nohejbalového turnaje

Sportovně zahájili rok 2018 účastníci již devátého ročníku novoročního nohejbalového turnaje na dešenickém 
koupališti. Foto Eva Kratochvílová.

Městys Dešenice  
přeje všem svým občanům a jejich 

blízkým pevné zdraví  
a mnoho štěstí v roce 2018
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Voda nad zlato 

Od nového roku jsme bohužel museli při-
kročit k  nepopulárnímu opatření, a  sice 
zdražení pitné vody z  dosavadních 20,22 
Kč (23,25 Kč s  DPH) na 23,98 Kč (27,58 Kč 
s  DPH) – cena je již schválená zastupitel-
stvem obce. Při průměrné spotřebě 80 li-
trů na osobu denně, je to nárůst o 126 Kč 
ročně, tj. 10,50 Kč měsíčně. Není to tedy 
nárůst nijak dramatický. Důvody jsou 
v zásadě dva. Po několik let držená nízká 
cena vodného byla možná mj. proto, že se 
počítalo, že bude vyfakturováno alespoň 
28 700 m3 vody (za celou obec), což se již 
několik let nepodařilo naplnit. Nezname-
ná to však, že budeme-li spotřebovávat 

více vody, její cena nám poklesne. Bylo by 
to velmi krátkozraké a nezodpovědné vůči 
příštím generacím. Po několik let panuje 
sucho, při němž se vinou srážkového de-
ficitu nedaří doplňovat zásoby povrchové 
i  spodní vody. V  Děpolticích musíme od 
konce října 2017 vodojem opět zavážet, ná-
klady na 1 m3 této vody, které plně hradí 
obec, představují 175 Kč! Věříme, že obno-
vení povrchových zářezů a průzkumný vrt 
přinesou v Děpolticích řešení.
Stočné bylo na rok 2018 schváleno ve výši 
37,21 Kč (42,79 Kč s DPH) což odpovídá upra-
venému (směrem dolů) finančnímu modelu, 
který obec odsouhlasila při podání žádosti 
o dotaci na kanalizaci v roce 2008. Všem ob-
čanům proto radíme, aby si nastavili vyšší 
zálohy za vodu a v Dešenicích a Milencích 
též za stočné. Někteří si neplatí zálohy vů-
bec a jsou pak nepříjemně překvapeni výší 
platby jedenkrát za rok.

 -Lenka Sýkorová-

Poplatek za odpad 
Obecně závazná vyhláška o poplatku za 
odpad bude projednávána na jednání za-
stupitelstva 24. ledna. Výše schváleného 
poplatku bude uveřejněna na webových 
stránkách obce a ve vývěskách. Poplatek 
za odpad i  ze psů lze uhradit po tomto 
datu do 30. dubna 2018. 

Tříkrálová sbírka 
výsledek
8. ledna vybrali koledníci ve dvou sku-
pinkách celkem 5165 Kč. Všem dárcům 
i koledníkům patří upřímné poděková-
ní za příspěvek na dobrou věc.

Dotace pro spolky
Spolky mohou podat žádost o  indivi-
duální dotaci do konce února 2018. 
Formulář žádosti je ke stažení na webo-
vých stránkách obce – úřad městyse/
formuláře pro podání. Bližší informace 
v kanceláři úřadu.

Žádosti o byt
Upozornění pro žadatele o obecní byt: 
žádost je třeba jedenkrát za rok aktuali-
zovat – písemně, telefonicky či osobně.

Aktuality z úřadu

Investice v roce 2018
Zastupitelstvo městyse schválilo na svém 
prosincovém zasedání rozpočet městyse 
na rok 2018. Příjmy jsou schváleny ve výši 
21 466 300 Kč a výdaje ve výši 23 079 595 
Kč, splátka úvěru činí 1 307 000 Kč. Scho-
dek rozpočtu bude kryt z  rezervy finanč-
ních prostředků minulých let. V  rozpočtu 
se počítá i s investičními záměry. Bude po-
kračovat stavba Doodkanalizování městy-
se Dešenice a jeho části Milence. Letos bu-
dou dobudovány domovní přípojky, nyní 
(leden 2018) jsme ještě ve fázi projektové 
přípravy. V  Děpolticích bude přikročeno 
k obnově povrchových zářezů a průzkum-
nému vrtu, vzhledem k  dlouhodobému 
nedostatku vody v  obci. Tato akce byla 
podpořena Národním fondem životního 
prostředí. Životní prostřední v Dešenicích 
také zlepší instalace polopodzemních 
kontejnerů u  hostince a  zakoupení mul-

tifunkčního nakladače, obojí podpořeno 
z Operačního programu životního prostře-
dí. Ministerstvo zemědělství podpořilo 
částkou 700 tis. Kč opravu severní fasády 
kostela sv. Mikuláše, což se uskuteční ješ-
tě letos. A konečně v  jarních měsících bu-
deme pokračovat v  opravách kulturního 
domu v  Dešenicích. V  loňském roce zís-
kal novou podlahu výčep a  přísálí, letos 
budou vyměněna všechna okna. Na okna 
jsme obdrželi dotaci od Plzeňského kraje. 
Jednotka požární ochrany v Milencích do-
stane nové dopravní auto (podpořeno dota-
cí z ministerstva vnitra), nové auto budou 
mít i obecní lesy. V Žizněticích a v Městišti 
bychom rádi opravili některé místní komu-
nikace, podaří-li se získat dotaci od Plzeň-
ského kraje v  rámci programu stabilizace 
a rozvoje venkova.
 -ls-

Vítání nových občánků 
16. října loňského roku se renesanční sál 
tvrze stal místem přivítání nových občán-
ků našeho městyse. Z pozvaných pěti dětí 
se spolu s rodiči, babičkami, dědečky a dal-
šími dostavili celkem tři chlapci a  jedná 
holčička. Zarecitovat jim přišly děti ze zá-
kladní školy s paní učitelkou Bostlovou. Od 
zástupců obce děti obdržely malý dárek. 
Přejeme dětem a jejich rodičům pevné zdra-
ví a v životě mnoho štěstí!
 -úm-

10. března 2018, 20 h

KD Dešenice

Zahraje kapela Zenit,  

Klatovy

SDH Dešenice

Srdečně zve na

Hasičský 

bál
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Dešeničtí hasiči bilancovali 
úspěšnou sezónu

Dne 16. 12. 2017 se konala výroční schůze SDH Dešenice.
Na valné hromadě byl shrnut rok 2017. SDH 
mělo měla 2 výjezdy jako zálohová jednotka 
k hořícím komínům, v Děpolticích a v Deše-
nicích. V měsíci listopadu byla dohotovena 
a  přivezena nová kára za dopravní auto 
a v prosinci pak nové zásahové vozidlo Ci-
troën Jumper.
SDH bylo úspěšné i  na soutěžích. Největ-
ší úspěchy měly děti a ženy. Družstvo žen 
přivezlo dvě první místa z okresních soutě-
ží. Družstvo žáků starších 1. místo z hasič-
ské pošumavské ligy. Mladší žáci 3. místo 
z hasičské Pošumavské ligy. Ve hře Plamen 
získali starší žáci 2. místo, žáci mladší 3. 
místo. Medaile ze hry Plamen přivezli i jed-
notlivci. Markéta Holá za 2. místo - mladší 
žáci. V kategorii starší dívky obsadila Lucie 
Ledvinová 3. místo. Za starší žáky chlapci 
bodoval Jakub Šlais - 3. místo. Ze hry Pla-

men žáci přivezli celkem krásných 5 medai-
lí. Pro náš sbor je to skvělý výsledek. Lucie 
Ledvinová se po krajském kole, v  němž 
vyhrála 1. místo, dostala do republikového 
kola, které se konalo ve Zlíně. Ze Zlína Lucie 
přivezla 3. místo. Ve stručnosti 2. a 3. místo 
v okresním kole, 1. a 3. místo v lize, 1. a 3. 
místo v krajském kole jednotlivců a 3. mís-
to v republikovém kole. Pro náš sbor velice 
pěkný úspěch. Družstvo mužů se účastnilo 
několika soutěží, na okrskové soutěži získa-
li 1. místo, vyřazovací kolo mužů 8. místo. 
Mazáci v roce 2017 přivezli celkem 2 poháry 
a to za 3. místo ze Žíznetic , a 3. místo v Ze-
lené Lhotě.
Přejeme si, aby byl rok 2018 alespoň tak 
úspěšný jako rok předchozí.

 -Iveta Kindlamnová. 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

Činnost SDH  
Milence 2017
SDH Milence se pustil do oprav hasičské 
zbrojnice před letošními oslavami 70. let 
založení sboru, dále probíhala oprava ku-
chyňky v KD Milence a hlavního vchodu. 
Na hasičárně bylo odpracováno 118 hodin 
a  na KD 90 hodin. Svoz železného šrotu 
v roce 2017 proběhl třikrát a bylo odpraco-
váno 68 hodin.
V  Milencích, při oslavách 70. let založení 
sboru jsme pořádali okrskovou soutěž. 
Při příležitosti pouťových oslav, dne 
9.  9.  2017, proběhl také sraz mileneckých 
rodáků.
Z  dalších kulturních akcí bych ještě zmí-
nil dva turnaje v karetní hře Prší, májový 
a  mikulášský turnaj v  šipkách a  v  nepo-
slední řadě Pocker Tour.
Naše družstva mužů a  žen se pravidel-
ně zúčastňují hasičských soutěží v  rámci 

okrsku, ať už je to memoriál Františka Za-
chera v Dešenicích nebo šumavského hasi-
če v Zelené Lhotě. 
Touto cestou bych rád poděkoval všem 
za odvedenou práci ve prospěch sboru 
a  obce, za čas, který věnovali ze svého 
volna. Za SDH Milence přeji všem hlavně 
hodně zdraví do roku 2018.

Za SDH Milence velitel
Karel Řehoř

Slavošovické „osmičky“ se vydařily i přes nepřízeň počasí
Jednou z  posledních soutěží, kterou ab-
solvovali dobrovolní hasiči z Dešenic, byl 
16. ročník Slavošovických PS 8ček. I  přes 
nepřízeň počasí se soutěž vydařila, vždyť 
na startu stálo hned 16 družstev mužů, žen 
i  veteránů. Tradičně na soutěži nechyběli 
dešeničtí hasiči, i když byla postavena jen 
dvě družstva. Chyběly ženy a také dětská 
družstva. Vinou nepříznivého počasí byla 
soutěž jednokolová, a tak účastníkům ne-
zbylo, než se pečlivě soustředit a nepone-
chat nic náhodě.

Podobně jako v roce 2016, excelovalo druž-
stvo Slavošovic A, časem 28,95 jasně zví-
tězilo. Dešenické družstvo skončilo druhé 
časem 30,47. Tupadelští hasiči obsadili 
třetí příčku časem 30,57. Neznašovy skon-
čily časem 34,32 čtvrté a  Ostřetice časem 
34,8 páté. Dešeničtí senioři si vylosovali 
startovní číslo 12 a dvanáctí také skončili 
časem 54,69, přičemž pravý proud dosáhl 
času 52,94. Klatovy, Dehtín a  Neznašovy 
uzavíraly startovní pole s  časy přesahují-
cími 65 vteřin.

Zimního času využije především seniorské 
družstvo ke stabilizaci soutěžního týmu 
a  jeho doplnění. Družstvo se zúčastnilo 
loni čtyř soutěží. Snad nejvíce je mrzel vý-
padek při Zacherově memoriálu v Dešeni-
cích. Ale na druhé straně slavilo dvě umís-
tění na stupních vítězů. S jarními nácviky 
začne opět s  příchodem prvních sluneč-
ných dnů, neboť dosažené úspěchy chce 
tým minimálně potvrdit a možná i zlepšit. 

 -Jan Rejfek, člen SDH Dešenice-
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Vánoce jsou už jen ve vzpomínkách 
Myslím, že vánoční besídka MŠ i  vá-
noční koncert ZŠ se líbil. Bohužel té 
pravé zimy jsme se nedočkali a sněhu 
si děti vůbec neužily. 
Získali jsme prostory v budově MŠ (byt po 
paní Lidušce) a  celý prosinec probíhaly 
práce na opravách, malování, úpravách 
nábytku, zakoupili jsme nové kuchyňské 
vybavení. Čekají nás už jen poslední drob-
né úpravy a  cvičná kuchyňka bude plně 
funkční a připravená k provozu. Nově (už 
před Vánoci) jsme totiž otevřeli kroužek 
vaření. Děti si pekly cukroví a uspořáda-

ly si posezení s  ochutnávkou. Děti jsou 
nadšené a teď k jejich počínání budou mít 
i důstojné prostředí. Hodně výborných re-
ceptů a dílo ať se daří!
A co nás čeká v dalším čtvrtletí? Blíží se 
pololetí a žáci „dolaďují“ známky na po-
loletní vysvědčení. 
Zadovádíme si na maškarním karneva-
lu. Budeme se připravovat na recitační 
a  čtenářskou soutěž, přichystáme vy-
stoupení a dárečky na MDŽ. 
 -such- Zápis do ZŠ

V dubnu nás čeká zápis do ZŠ. Doufám, že 
si to rodiče budoucích prvňáčků nechají 
projít hlavou a nedají na „zaručené infor-
mace“ z  úst lidí, kteří u  nás ve škole ani 
nikdy nebyli…. 
A omleté důvody:
Dojíždění? – Do MŠ problém dojíždět není 
a do ZŠ už ano?
Že se tady nic nenaučí? Udělala jsem sta-
tistiku od roku 1995 pro současné děti v 9. 
roč. ZŠ - ZŠ Dešenice má 33% úspěšnost 
dětí, které mají nebo budou mít středoškol-
ské a vysokoškolské vzdělání, aniž by jim 
uškodil začátek na malotřídní venkovské 
škole. Stačí se jen porozhlédnout kolem 
sebe a zjistíte, co dětí vyšlých z naší malé 
školy je středoškoláků a vysokoškoláků!
Touto cestou bych chtěla požádat rodi-
če i  veřejnost o  pomoc. Byla bych ráda, 
kdybychom věděli, co děláme špatně, 
co bychom mohli napravit a  co vylepšit. 
Všechny náměty a připomínky nám budou 
přínosem. Svá vyjádření nám můžete sdě-
lit i anonymní cestou do poštovní schrán-
ky na budově školy.
Za celý kolektiv vám mohu slíbit, že udělá-
me vše, co bude v našich silách, abychom 
dosáhli vzájemného souladu ve vzdělávání 
vašich dětí. Děkuji za přínosné připomínky.
 
 -such-

Vánoce ve školce
Máme za sebou, troufám si říci, povedenou 
vánoční besídku ve školce, na které se jako 
už tradičně sešla velká spousta rodičů, 
prarodičů a  sourozenců „našich školko-
vých dětí.“ Jelikož nechceme besídky pojí-
mat jako něco zdlouhavého a nudného, jak 
pro návštěvy, tak i pro děti, snažíme se ka-
ždoročně předvést krátkou ukázku toho, 
co všechno se děti za tak krátkou chvíli, 
(od září) naučily. Tentokrát děti zahrály 
vánoční příběh o  putování do Betléma, 
odrecitovaly básničku o  perníkové cha-
loupce a ve stejném duchu děti přidaly stej-
nojmenný minimuzikál. Nakonec jsme si 
společně ještě zanotovali vánoční písnič-
ku „Rolničky...“ Myslím si, že děti sklidily 
zasloužený potlesk, a to, že se občas vloudí 
malinká chybička, je vlastně roztomilé. 
Po návratu z vánočních prázdnin nás také 
ve školce čekala nadílka vánočních dárků, 
kterých se tento rok pod stromečkem ob-
jevilo opravdu hodně. Za to vděčíme také 
mimo jiné rodičům starších dětí a dalším 
spoluobčanům, kteří myslí na to, že hrač-
ky, ze kterých jejich děti či vnoučata vy-
rostla a jsou v dobrém stavu, mohou ještě 
udělat radost jinde:-) Holčičky se mohly 

radovat mimo jiné například z  kočárku, 
šicího stroje, postýlky na panenky a  dal-
ších. Kluci naproti tomu dostali auta, sta-
vebnice, skládačky a podobně. Myslím si, 
že si každý našel pod stromečkem „to své“ 
a radost dětí byla upřímná. A to je pro nás 
dospělé ta nejlepší odměna. 
Na závěr už mi jen dovolte vám popřát.
Protože se rok sešel s rokem, ráda bych vám 
ještě za celý kolektiv zaměstnanců i dětí po-
přála, i když opožděně, ať do nového roku 
2018 vstoupíte tou správnou nohou a proži-
jete krásných 365 dnů plných zdraví a štěstí.

 -Mgr. Vlčková-

Ve školce jsme měli 
vzácnou návštěvu
Na konci listopadu se nám podařilo do škol-
ky pozvat na návštěvu logopedku PhDr. 
et. Mgr. Markétu Štochlovou, která působí 
v Nýrsku jako logopedka a řada dětí, i z naší 
školky, k ní jezdí na nácvik správné výslov-
nosti. Rodiče měli možnost dozvědět se, jak 
probíhá vývoj dětské řeči od nejútlejšího 
dětství, kdy je potřeba vyhledat pomoc a co 
všechno mohou pro své dítě v tomto ohledu 
udělat sami rodiče. Mimo jiné přinesla paní 
doktorka také knihy, pomůcky a hry, které 
pomáhají dětem rozšiřovat slovní zásobu 
a  pilovat výslovnost. Jelikož dětí s  logope-
dickými vadami všeobecně přibývá, měla 
jsem za to, že tato beseda bude velkým pří-
nosem a bude o ní zájem... Opak byl prav-
dou, přišly pouze dvě maminky a  pro mě 
osobně byla nízká účast zklamáním. Vím, 
že někteří rodiče s  dětmi ke zmíněné paní 
logopedce docházejí, ale i přesto, měli vzác-
nou možnost, zeptat se na důležité věci, na 
které nezbývá čas při běžné návštěvě v ordi-
naci. Vím, že v tomto předvánočním čase je 
spousta shonu a každý má plnou hlavu sta-
rostí, ale přesto budu doufat a věřit, že příště 
se nás na takovéto ojedinělé akci sejde víc…

 -Mgr. Vlčková-
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„Tvoří celá rodina“ aneb Byli jsme u toho 

19. listopadu loňského roku proběhlo ve 
zdejší tvrzi 10. jubilejní „tvrzení – tvoření“. 
O  tuto akci byl mimořádný zájem. Spolek 
pro radost vytvořil pro každého návštěv-
níka malý dárek v podobě čtyřlístku štěstí 
a  knoflíků lásky. Prostory tvrze provoněl 
svařák a oblíbený medovník. Dešenice se 
tak dostaly do povědomí širokého okolí, 
neboť ty, kteří zrovna něco netvoří, zajímá 
široké okolí. Zjistili jsme, že tak velká tvrz 

je vlastně ještě malá, a  tak organizátoři 
uvažují o  rozšíření prostor. Nemohu opo-
menout něco, co mě vzalo za srdce. Jedna 
z  účastnic z  důvodu nemoci v  rodině ne-
mohla svůj stánek zastat sama, tak pově-
řila členku našeho spolku Marcelu úkolem 
udělat radost některému dítěti a  darovat 
mu háčkovanou hračku Svojšánka, který 
má značku regionálního výrobku. Přišla 
maminka asi s  rok a  půl starým dítětem, 

které se roztřáslo nad růžovým prasátkem 
v  zavinovačce. Slzy radosti nad dárkem 
byly oboustranné a o tom vlastně to tvoře-
ní je. Dělat radost sobě, ale i druhým. A tak 
se těšíme společně na to jarní 24. března 
2018. Všem těm, co nás rádi navštěvují, 
přejeme krásný nový rok.

-Anna Halasová, Spolek pro radost Dešenice-
 Foto: Eva Kratochvílová

Přeshraniční setkání s ochutnávkou  
jídel bylo inspirující
„Přeshraniční setkání obcí a  měst spoje-
ných s  ochutnávkou jídel vybraných do 
bavorsko-českého kalendáře 2018 bylo 
inspirující“, sdělila mi úvodem manažer-
ka celého projektu za českou stranu Jana 
Dirriglová. Konalo se 28. října za účasti zá-
stupců všech dvanácti obcí Akčního sdru-
žení Královský hvozd. Recepty v kalendáři 
zveřejněné, dnes zkouší kuchařinky na 
obou stranách hranice.
Připomeňme, že Hamry se prezentova-
ly špikovanou jelení kýtou s  jalovcovou 
omáčkou a hamerským žemlovým knedlí-
kem, Katolický svaz žen Haibühl-Ottenzell 
uzeným s tuřínovým zelím a ryplem, veli-
konoční nádivkou a plněnými vajíčky s ob-
lohou a  čerstvou zeleninou se pochlubil 
Senior klub Strážov. Zajímavé byly i plně-
né brambory na tři způsoby připravené Ka-
tolickým svazem žen Neukirchenu, nebo 
bramboráky janovických hasičů. Pichl-
štejnský eintopf a  jogurtový krém s  jaho-
dovým přelivem připravil Katolický svaz 
žen z  Eschlkamu, Všerubští se prezento-
vali pečenou vepřovou krkovicí se zelím 

a chlupatým knedlíkem, ženy z Lohbergu 
zase borůvkovými pletýnkami z  brambo-
rového těsta. Chudenínské kuchařky při-
pravily cibulačku s bramborovými placka-
mi, lamské ženy zase dřevorubecký burgr 
se salátem. Spolek pro radost z  Dešenic 
připravil pošumavsko dešenický vepřový 
guláš a  bramborovou buchtu s  ovocem 
a rosolem a nakonec děti z Nýrska upekly 
vánoční cukroví. Bylo tedy z čeho vybírat, 
bylo co ochutnávat. Postaráno bylo i o zá-
bavu a  další informace o  vaření z  obou 
stran hranic. Nezbývá, než popřát dobrou 
chuť v novém roce s bavorsko-českým ku-
chařským kalendářem 2018 a těšit se mož-
ná na nový i když s jiným obsahem.

 -Jan Rejfek, čestný člen spolku-

Všechny krásné 
masky zveme 

srdečně na letošní 
„Dětský maškarní 
bál,“ který se koná 

dne 10. února  
od 15 hodin  

v KD Dešenice

Dětský 
maškarní 

bál
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Hranice rozdělují a sbližují zároveň…?
Hranice nás nutí přemýšlet… „Grenzen 
bewegen“, je název projektu, který se 
zaměřuje na společné setkávání Čechů 
a Němců. Jeho autory jsou pánové Edmu-
nd Stern (hovořící plynně česky) a Herbert 
Pöhnl. Oba pánové často cestují po České 
republice a  hledají, či náhodně objevují 
nejrůznější osoby, místa a  jejich neopa-
kovatelnou atmosféru. Tyto různorodé 
dojmy pak dokumentují a  prezentují na 
svých dvojjazyčných přednáškách, výsta-
vách a  v  neposlední řadě i  na internetu. 

Svým projektem chtějí překonávat hranice 
a představit ty, kterým se to podařilo. Chtě-
jí poukázat na odlišnosti Čechů a Němců, 
ale zároveň na to, co mají společného, 
stejně tak čím se liší východní Bavorsko 
od českého pomezí a  co je naopak spoju-
je. Chtějí tak pomoci při „odbourávání“ 
hranic včetně těch pomyslných a  přispět 
k vytvoření otevřené a sousedské Evropy. 
22. února v 18 hodin budeme mít příležitost 
poslechnout si jejich zážitky.

Japonský večer…

připravuje již podruhé v dešenické tvrzi pan 
Luboš Pokorný s  přáteli. 16. února v  17:30 
začne večer v  renesančním sále přednáš-
kou o  japonské každodennosti – bydlení, 
oblékání, rodinných vztazích apod. Poté 
budou připraveny ukázky japonského bo-
jového umění bujinkan, kterému se pan 
Pokorný věnuje více než čtvrt století. Na 
přednášce můžete přispět do sbírky pro 
Fond ohrožených dětí – Klokánek z Jano-
vic nad Úhlavou. Z renesančního sálu se 
pak zájemci přemístí do velkého sálu mu-
zea, kde bude instalována výstava s  ja-
ponskou tematikou a ochutnávky dobrot.
Srdečně vás zveme!
 -um-

U Mikuláše se 
muzicírovalo…
Ačkoli adventní koncerty v  kostele sv. Mi-
kuláše jsou již pravidlem, letos to bylo pře-
ce jiné. Společný koncert zde totiž měly děti 
ze Základní školy Dešenice pod vedením 
paních učitelek Suchanové, Bostlové a Ry-
nešové s  půvabným pásmem vánočního 
povídání a  koled a  druhou část koncertu 
vyplnili plzeňští umělci – členka operetní-
ho souboru Divadla J. K. Tyla Venuše Zaora-
lová Dvořáková a Vojtěch Novák z plzeňské 
konzervatoře. Oba si pro nás připravili pří-
jemné překvapení – paní Zaoralová Dvo-
řáková nejen krásný zpěv, ale i  vyprávění 
vánoční bajky a  pan Novák hru na naše 
kostelní varhany, které jsme měli příležitost 
slyšet po dlouhé době. Muziku nám tvrdila 
nikoli basa ale trubka pana Tomáše Bastla, 
kterého již dobře známe z předchozích kon-
certů. Na závěr si děti společně s muzikan-
ty zazpívaly tu vánoční píseň nejslavnější 
– Narodil se Kristus Pán, píseň, která je již 
více než 500 let stará a znělo to fantasticky. 
Reportáž z koncertu najdete na kanálu you-
tube – filmpro – seznamy videí – Dešenice.
 -ls-

10. ročník mikulášských šipek

Výsledky
Mladší děti (8 soutěžících)
1. místo:  Kája Herrman
2. místo:  Jan Hošťálek
3. místo:  Klárka Těšínská

Starší děti (16 soutěžících) 
1. místo:  Kateřina Olečková
2. místo:  Lea Veseláková
3. místo:  Petr Kunc

Dospělí (24 soutěžících)
1. místo:  Pavel Procházka
2. místo:  Josef Kunc
3. místo:  Petra Kasíková

SDH Milence pořádal 2.12.2017 již 10. ročník mikulášských šipek.  
Celkem se zúčastnilo 48 soutěžících.

Všichni soutěžící si odnesli hodnotné 
ceny. Turnaj se vydařil ke spokojenosti 
všech zúčastněných. Všem, kteří se podí-
leli na organizaci i těm, kteří se zúčastni-
li, patří velký dík.

 -Karel Řehoř, SDH Milence-

Poker Tour 2017
30. 12. 2017 pořádali milenečtí hasiči v mís-
tím KD další turnaj v pokeru. Turnaj probí-
hal ve slavnostní atmosféře již od ranních 
hodin a  začínal snídaní soutěžících, kte-
rých se tentokrát sešlo osmnáct. Na závě-
rečné prosincové kolo plynule navázalo 
klání deseti nejúspěšnějších hráčů, kteří 
si odnesli nejvíc bodů ze všech turnajů 
v průběhu celého roku. Do hry se loni zapo-
jilo celkem 25 hráčů, průměr na kolo byl 15 
hráčů. Prosincové kolo vyhrál Petr Kubala. 
Na druhém místě byl Lukáš Kváč a na tře-
tím místě Standa Fořt. Celkové pořadí se po 
prosincovém turnaji neuvěřitelně vyrovna-
lo a deset hráčů postoupilo do finále turnaje 
TOP 10 Poker Tour 2017, které se protáhlo až 
do pozdních nočních hodin. Nikdo nechtěl 
dát svoji kůži zadarmo. 
Velký dík patří všem, kteří se starali o chod 
turnaje, obsluhu hráčů a  přípravu jídel, 
která byla po celý den podávána.

Další ročník Poker Tour 2018 začíná v klu-
bovně hasičů 20. 1. 2018 od 14.hod a všich-
ni, kteří by si to také chtěli zkusit naživo, 
budou srdečně vítání. Bližší informace na 
telefonu 724 335 639.
 -Karel Řehoř-

TOP 10 Poker Tour 2017
1. místo: Standa Fořt
2. místo:  Petr Kubala
3. místo:  Jan Dyk
4. místo:  Libor Kratochvíl
5. místo:  Palo Vice
6. místo:  Radek Sýkora
7. místo:  Jan Kováčik
8. místo:  Karel Řehoř
9. místo:  Petr Vice
10. místo:  Milan Flor
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Ježíšek v ohrožení

„Tak v sobotu v deset“, tímto zvoláním se 
členové ochotnického spolku Amok do-
mluvili na již tradičním stavění betlému 
na návsi u dešenické tvrze. Mrazivé sobot-
ní počasí nikoho neodradilo, a tak stavba 
pod rukama šikovných stavitelů rychle vy-
rostla. Zbývalo jen doplnit všechny figury 
a  betlém pak už mohli kolemjdoucí opět 
obdivovat. Jenže tentokrát si tesař Josef 
pro svou Marii a malého Ježíška nevybral 
zrovna nejbezpečnější chlév. Vzhledem ke 
značně větrnému počasí, které vládlo na 
Šumavě během adventního času, jim šlo 
několikrát takřka o  život. Bylo tudíž zá-
zrakem, že všichni, společně se třemi králi 
a  ovečkami, opakované porušení statiky 
stavby a zhroucení střechy, přežili. Stavite-
le sice nikdo nepopohnal k soudu, ale musí 
se zamyslet nad svou prací a příští rok po-
stavit bezpečnější přístřešek.
Předvánoční čas ale nebyl jen dramatický, 
ale nesl se i v poklidné a příjemné atmosfé-
ře podobně jako adventní trhy, pořádané 
na první adventní neděli. Počasí tentokrát 
přálo, a tak se celý program odehrál venku 
před tvrzí. Opět zde své výrobky nabízely 
děti ze základní a mateřské školy, ženy ze 
Spolku pro radost a  členky spolku, který 
sdružuje maminky hendikepovaných dětí 
z  Klatov. Přítomní si mohli zakoupit i  no-
vou skládanku dešenického betlému a ob-
čerstvit se dobrou klobásou a  svařeným 
vínem. Postaráno bylo i  o  kulturní pro-
gram, kdy se se svým vystoupením před-
stavili ochotníci ze spolku Kord v  srdci. 
Celým podvečerem se nesly melodie, které 
na svůj flašinet hrál pan Jan Bondra. Pro 
tohoto učitele hudby se staly flašinety ce-
loživotní zálibou. Je předsedou sdružení, 
které pořádá v Čechách několikadenní fes-
tival flašinetářů, ale vyjíždí i do zahraničí. 
V  Dešenicích představil belgický flašinet 

z roku 1930, na který si mohli zkusit zahrát 
i návštěvníci trhů a poznat tak, že hraní na 
flašinet není úplně jednoduché. Po setmě-
ní byl nakonec rozsvícen vánoční stromek.
V předvečer svátku sv. Mikuláše bylo pro 
děti připraveno Peklo. Tato už tradiční 
akce přilákala do sklepení dešenické tvrze 
zástupy dětí se svými rodiči a příbuznými. 
Někteří se této akce již účastní pravidelně 
a  tak tuší, co je čeká. Mnohé děti zde ale 
byly poprvé, a proto se trochu bály, došlo 

i  na slzičky či odevzdání dudlíku čertům 
a Luciferovi. A zlobivci slíbili, že se polep-
ší – snad jim tento slib vydržel alespoň do 
konce týdne. Všechny pak nakonec obda-
roval Mikuláš s andělem.

 -Text a foto: Tomáš Šafařík-

Setkání Akčního 
sdružení Královský 
Hvozd
Proběhlo 10. ledna v  restauraci Zum Bach 
v  Neukirchen b. Hl. Blut. Účastníci – zá-
stupci obcí Nýrsko, Strážov, Chudenín, De-
šenice, Arrach, Lohberg, Lam, Neukirchen 
a představitelé Landkreis Cham zhodnotili 
rok 2017. Byly připomenuty proběhlé akce, 
zejména projekt kalendáře s  ochutnávkou 
jídel, který vyvrcholil setkáním všech obcí 
28. října v hale restaurace Zum Bach v Ne-
ukirchenu, kde byla prezentována všechna 
jídla s  ochutnávkou a  vydáním kalendáře 
s  recepty. I  v  letošním roce se připravuje 
řada setkání, odezvu nachází zejména spo-
lečný sportovní program pro školní děti.
 -ls-

Vítězem III. ligového ročníku 
v Dešenicích V. Úlovec
Ligový ročník hry pétanque 2017, v pořadí 
již třetí v  Dešenicích, se vydařil. Dokonči-
lo jej všech 18 přihlášených hráčů, i  když 
nemuseli odehrát 18 her po devíti kolech. 
Pravidla umožňovala, že si z  jakýchkoli 
důvodů (nemoc, úraz, práce atd.) mohl dát 
hráč přestávku. Započítával se mu v soula-
du s přijatými pravidly průměr z odehrané 
hry. Jarní část soutěže byla zahájena 6. dub-
na, podzimní byla ukončena 13. října. A tak 
mohl Pétanqueclub Dešenice bilancovat.
Vítězem třetího ligového ročníku se stal 
Václav Úlovec s 273 body. Navázal tak na 
třetí příčku z roku 2015. Z celkového počtu 
18 ti her zvítězil 5x a dvě hry před koncem 
soutěže bylo jasné, že ročník 2017 vyhraje. 
Druhou příčku obsadil J. Karlovský s  243 
body (loni první) a  3. místo získala H. 
Linhartová s  232 body (loni druhá). Lep-
ší poslední hrou se na 4. místě umístil J. 
Kratochvíl s 211 body před J. Rejfkem s 210 
body, který skončil pátý.
Na výroční valné hromadě byla schvále-
na drobná úprava pravidel pro IV. ligový 
ročník 2018. Účastníci poděkovali úřadu 
městyse a  sponzorům za podporu klubu. 
Zároveň bylo potvrzeno staronové vedení 
klubu. Nový čtvrtý ligový ročník hry pé-
tanque bude zahájen počátkem dubna. Do 
31. 3. 2018 se mohou přihlásit do soutěže 
další zájemci. Stačí zavolat na tel. č. 602 
209 601, nebo zaslat přihlášku na e-mailo-
vou adresu janrejfek@seznam.cz. Jedinou 
podmínkou je vzít za svá přijatá pravidla. 
Pétanqueclub přeje všem hodně pohody 
a štěstí ve hře v roce 2018.

-Jan Rejfek, prezident  
Pétanqueclubu Dešenice-
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Blahopřejeme jubilantům

Od 14. ledna
Jiří Fraus 76 
Jiří Nový 71 
Jiří Linhart 71

Únor
Anna Soušková 77 
Gabriela Křesťanová 50 
Jozef Šebest 72 
Václav Jaroš 50 
Jiří Oliberius 75 
Aloisie Soušková 98 
František Lenc 70 
Luďka Cihlářová 55 
Marie Šlehofrová 85 
František Paško 75 
Milada Kratejlová 65 
Helena Nová 77 
Květoslava Votavová 71 
Anežka Karásková 72 
Karel Řehoř 79

Březen
Jaroslav Pěnkava 73 
Miroslav Jílek 60 
Jana Pašková 73 
Zdeněk Baraňák 72 
Ladislav Zeman 65 
Miloslava Miškovičová 65 
Zdeněk Novák 65 
Jana Tomanová 50 
Marie Míšková 79 
Marie Pulcová 77 
Anna Kindlmanová 71 
Libuše Šlaisová 65 
Jaroslav Mlád 77 
Zdeněk Macháč 50 
Jiří Herrman 84

Do 15. dubna 
Ladislav Hlůžek 79 
Božena Javorská 71 
Jan Šroubek 73 
Jarmila Votavová 74 
Jiří Kratejl 55 
Václav Votava 74 
Květoslava Votavová 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. 
1. číslo XII. ročníku vyšlo 16. 1. 2018 nákladem 300 výtisků. 
Své příspěvky zasílejte na adresy: tajemnice@desenice.cz 
a starostka@desenice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 26. 3. 2018.

N A RO D I L I  S E …
* Elena Anna Bartošová

Jednání ZM městyse
24. 1., 18.00, renesanční sál 
tvrze Dešenice

Dětský maškarní karneval
10. 2., 15.00, KD Dešenice

Japonský večer
16. 2., 17.30, renesanční sál 
tvrze Dešenice

Grenzen bewegen/  
Rozhýbání hranic
22. 2., 18.00, renesanční sál 
tvrze Dešenice

Masopustní průvod
24. 2., 13.00, sraz u kašny, 
doprovází kapela Hubertka

Hasičský bál
10. 3., 20.00, KD Dešenice, hraje 
kapela Zenit

Šumavská divočina
15. 3., 18.00, renesanční sál, 
tvrze Dešenice, přednáška 
Josefa Pecky

Den žen
17. 3., 15.00, KD Dešenice, 
Zahraje kapela Pelíškové

Jednání ZM městyse
21. 3., 18.00, fara Děpoltice

Tvoření na tvrzi na téma jaro 
a Velikonoce
24. 3., 10.00–17.00, tvrz Dešenice

Václav Větvička – přednáška
7. 4., renesanční sál, tvrze Deše-
nice, začátek bude upřesněn

Zveme vás O P US T I L I  N Á S…
† Zdena Cihlářová

† Karel Soušek
† František Ryšavý

Městys Dešenice

Volné  
bruslení
Rezervováno pro občany Dešenic
každé úterý od 18.30 do 19.30
info o provozu kluziště  
www.sportovistenyrsko.cz 
Tel. 702 160 497 (Ing. Jandová)

17. března, 15 hodin
KD Dešenice

Den žen
Městys Dešenice
Zve všechny ženy  

a dívky na

Šumavská
divočina
Přednáška mystika  
a průvodce divočinou  
Josefa Pecky
15. března, 18 h
Renesanční sál tvrze


