
Milé čtenářky a milí čtenáři, 
dovoluji si vám všem popřát šťastný 
nový rok! Před pár dny jsme oslavili 
jeho příchod a teď už jsme všichni na-
plno u  svých všedních starostí. Přeji 
vám, aby jich nebylo příliš mnoho 
a nepřipravovaly vás o radost ze života.
Koncem roku bilancovaly svou čin-
nost místní spolky při výročních 
schůzích. Spolková činnost je v naší 
obci opravdu bohatá a  nově se roz-
roste o  klub maminek dětí do 3 let 
pod názvem Dešenický malíček, 
o kterém se blíže dočtete uvnitř.
Na první čtvrtletí tohoto roku se 
připravuje i  řada zajímavých akcí 
a věříme, že si z nich snadno vybe-
rete, kterou navštívit. Poděkování 
patří všem, kdo taková setkání za-
jišťují a připravují.
Velký dík náleží také všem přispěva-
telům tohoto čísla.
Příjemné čtení vám přeje

 Lenka Sýkorová
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Předvánoční koncert ZŠ

Půvabné předvánoční vystoupení si tradičně připravily děti ze základní školy do kostela sv. Mikuláše pod vedením 
paní učitelky J. Bostlové a Y. Suchanové a paní vychovatelky R. Rynešové. I letos byl koncert obohacen profesionál-
ními hudebníky, průvodkyní této části koncertu byla paní Venuše Zaoralová Dvořáková, sólistka divadla J. K. Tyla 
v Plzni. Foto: Eva Kratochvílová

Městys Dešenice  
přeje všem svým občanům  

a jejich blízkým pevné zdraví  
a mnoho štěstí  

v roce 2019
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Cena vodného a stočného 
se v  roce 2019 mírně navyšuje – stočné 
o 2,34 Kč na m3 – tedy na 39,55 Kč bez 
DPH (45,48 Kč s  DPH). Cena vodné-
ho o 1,63 Kč za m3 na 25,61 Kč bez DPH 
(29,45 Kč). Celkově vychází cena vod-
ného a  stočného na 65,16 Kč (74,93 Kč 
s  DPH), což je hluboko pod limitem so-
ciálně únosné ceny vodného a stočného 
stanovené MZe na rok 2019 pro Plzeňský 
kraj ve výši 99,56 Kč (114,50 s DPH). 

Poplatky za odpad
Vyhláška o  poplatku za odpad bude 
projednávána na jednání zastupitelstva 
30. ledna. Výše poplatku bude zveřej-
něna po tomto datu na webových strán-
kách obce. Platí stejně jako poslední 
dva roky, že poplatek má být uhrazen 
do 30. dubna tohoto roku. Poplatky ze 
psů se navyšovat nebudou a lze je uhra-
dit rovněž do 30. 4. t.r.

Dotace pro spolky
Spolky mohou podat žádost o  indivi-
duální dotaci do konce února 2019. 
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.

Upozornění
Tříděný odpad od loň-
ska dáváme do žlutých, 
modrých a  průsvitných 
pytlů. Připomínáme, že 
odpad musí být napros-

to vytříděný tj. ve žlutém pytli pouze 
směsný plast (tetrapak, obaly od jogu-
rtů, sáčky, polystyren apod.), v průsvit-
ném pytli výhradně drogerie tzn. HDPE 
obaly – značka trojúhelník s číslicí 2 na 
obalu (tj. obaly od jaru, aviváže, pracích 
gelů, šamponů) a sešlapané PET lahve 
a  v  modrém pytli pouze papír. Směs-
ný odpad do pytlů nepatří! Vzhledem 
k tomu, že se jedná o adresný sběr, není 
tak složité zjistit, kdo třídí špatně.

Aktuality z úřadu Investiční akce loni a letos

Koncem loňského roku byl dokončen a zko-
laudován projekt Doodkanalizování měs-
tyse Dešenice a  jeho části Milence, který 
částkou téměř 1,1 mil. Kč podpořil v rámci 
Programu vodohospodářské infrastruk-
tury Plzeňský kraj. V termínu byly rovněž 
ukončeny všechny tři investiční akce na 
kostele sv. Mikuláše: oprava severní fasá-
dy včetně věže (podpořilo částkou 700 tis. 
Kč ministerstvo zemědělství), oprava vý-
chodní fasády (částku 250 tis. Kč poskytlo 
ministerstvo kultury prostřednictvím ORP 
Klatovy) a  restaurování vitrajových oken 
(částkou 150 tis. Kč podpořil Plzeňský kraj). 
Kostel sv. Mikuláše byl také vybrán mezi 
deset úspěšných rekonstrukcí kulturních 
památek v  Plzeňském kraji v  roce 2018. 
V prosinci loňského roku bylo ještě vymě-
něno veřejné osvětlení v  Milencích, Deše-
nicích, Děpoltiích a Žizněticích. V posled-
ně jmenované části obce byly na podzim 
opraveny tři místní komunikace – podpo-
řené dotací Programu stabilizace a obnovy 
venkova (PSOV) Plzeňského kraje.
Jak už je uvedeno v článku o rozpočtu, na 
investice pamatujeme i v letošním roce. Po-
kračujeme v akci započaté v loňském roce 
Průzkumný vrt a obnova zářezů – vodovod 
Děpoltice. Po vyčištění prvního jímacího 
zářezu se zdá být vody relativní dostatek, 
rozhodující v  tomto směru budou jarní 
v  posledních letech sušší měsíce. Na prů-
zkumném vrtu aktuálně probíhají čerpací 
zkoušky. Tuto investici podpořil Státní 
fond životního prostředí. 
S dotací na rekonstrukci Lesní cesty Rokel-
ská jsme bohužel opakovaně neuspěli. Ak-

tuálně připravujeme žádost na chodník při 
silnici III/19020, kterou budeme podávat 
prostřednictvím MAS Úhlava. Výsledek 
budeme znát až ve 2. polovině roku. Na Pl-
zeňský kraj budeme podávat žádost o dota-
ci na opravu místních komunikací z PSOV. 
Z  Česko-německého fondu budoucnosti 
nám byla přiznána dotace na opravu stře-
chy kostela sv. Isidora v Děpolticích. 
S  investicemi úzce souvisí i  jejich projek-
tová příprava. Aktuálně se zpracovává 
projektová dokumentace na zasíťování 
stavebních parcel na pozemku 1532/1 v k. 
ú. Dešenice. Koncem loňského roku byl do-
končen projekt na poslední část chodníku 
(od Ptáčníkových ke kostelu) a  na rekon-
strukci páteřního řadu vodovodu v Milen-
cích a v Dešenicích.
 -Lenka Sýkorová-

Rozpočet na rok 2019 schválen
Na prosincovém řádném zasedání schváli-
li zastupitelé návrh rozpočtu na rok 2019 
tak, jak jej připravil finanční výbor. 
Rozpočet je sestaven jako mírně přebytko-
vý ve výši 208tis.Kč. Pro rok 2019 je počí-
táno s příjmy 20,133 mil. Kč a výdaji 19,925 
mil. Kč. Přebytek rozpočtu bude využit na 
splátky úvěrů, ty budou v roce 2019 v cel-
kové výši 1,107 mil. Kč. 
Na investice je v  rozpočtu pamatováno 
částkou 3,557 mil. Kč. Mezi investice, se 
kterými se v rozpočtu počítá, patří dokon-

čení vodovodu Děpoltice, podle výsledku 
žádostí o  dotace se počítá s  chodníkem 
z  Milenců do Dešenic, rekonstrukcí LC 
Rokelská a pořízením cepového vyžínače, 
kde je již dotace potvrzena.
V  rozpočtu se opět počítá i  s  podporou 
spolků, rozdělení prostředků bude na 
základě žádostí, podávaných spolky do 
konce února.

 -David Kratejl,  
 předseda finančního výboru-

Komise rady
Rada městyse na svém 3. zasedání 3. 
12. 2018 zřídila dvě komise. Kulturní, 
jejímiž členy jsou: M. Boček, A. Hala-
sová, I. Kindlmanová, Y. Suchanová 
a  T. Šafařík a  technickou ve složení: 
P. Bek, J. Irlbek, J. Slunčík, J. Walz 
a R. Zach. Práce kulturní komise spo-
čívá v koordinaci a plánování kultur-
ních akcí v  obci a  úkolem technické 
komise bude monitorování nutných 
stavebních a údržbářských prací.
 -ls-
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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

Nové auto pro zásahovou 
jednotku Milence

V  listopadu loňského roku bylo městysi 
předáno nové zásahové vozidlo pro hasič-
skou jednotku Milence. Koupě 3,5 t dodáv-
ky značky ford v hodnotě 1 089 000 Kč byla 
podpořena dotací 300 tis. Kč z Plzeňského 
kraje (dotační titul 2018 – Příspěvek na ná-
kup nového dopravního automobilu) a 450 
tis. Kč z Hasičského záchranného sboru ČR 
- ministerstva vnitra (Investiční dotace pro 
JSDH obcí – 2018).
Slavnostní předání automobilu jednotce 
připravujeme na jaro.
 -ls-

Oprava střechy kostela v Děpolticích

I když kostel sv. Isidora je církevním majet-
kem, jeho stav nám není lhostejný. Nabídli 
jsme se proto místní farnosti a  plzeňské-
mu biskupství, že obec bude prostřed-
níkem žádosti o  dotaci na opravu a  také 
koordinátorem projektu. Jako vhodný se 
nám jevil dotační titul na opravu pamá-
tek v pohraničí, v němž dotaci ve výši 50 
% nákladů poskytuje Česko-německý 
fond budoucnosti. Žádost musela být po-
dána dvojjazyčně (za pomoc děkuji p. J. 
Tvarohovi z  Datelova) a  žadatel musí mít 
německého partnera. V čele s p. Tausche-
rem (původem z  Datelova) jsou pro nás 

tímto partnerem rodáci z  Děpoltic, Date-
lova a  Městiště, kterým osud kostela leží 
na srdci a  na jehož opravu chtějí poskyt-
nout částku 5000 EUR. Dalším partnerem 
spolufinancování projektu je Občanské 
sdružení Děpoltice z.s., jemuž předsedá p. 
J. Kučera, farnost Nýrsko, která poskytuje 
projekt a  vysoutěžení firmy a  obec, která 
na opravu schválila částku 100 tis. Kč.
S opravou střechy nad presbyteriem koste-
la by se mělo začít, jakmile počasí dovolí.

 -ls-
 Foto: Sepp Steinbrenner

Výročí 750 let  
Dešenic se blíží!
Za tři roky - v roce 2022 si naše obec při-
pomene již 750. výročí od první zmínky. 
Roku 1272 je jako jeden ze svědků na-
dační listiny pro premonstrátský klášter 
v Chotěšově uveden Rudiger z Dešenic. 
Takové výročí vybízí k  pěkným osla-
vám, s  jejichž přípravou je třeba začít 
už teď. Oslavy má na starost nová kul-
turní komise a už na její první schůzce 
10. ledna padlo pár zajímavých nápadů. 
Zatím je vše ještě otevřené, a tak pokud 
máte nějakou ideu, čím oslavy obohatit, 
nenechávejte si ji pro sebe. 
Rádi bychom vás také touto cestou vy-
zvali k návrhu loga oslav – logo by mělo 
obsahovat text Dešenice 750 let a  užít 
barvy, které máme ve znaku: tj. mod-
rou, žlutou a stříbrnou (resp. šedou). 

 -ls-

Na Nový rok se již tradičně sešli účastníci nohejbalového turnaje, aby začali rok správně sportem.
Foto: Karel Pytel

Tradiční novoroční nohejbalový turnaj
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Ve školce čas rychle běží

A opravdu rychle...V září jsme se ve školce 
poprvé potkali, hledali si kamarády a  své 
místo. Než jsme se všichni zvykli na režim 
školky, začali jsme se připravovat na Váno-
ce a s nimi spojenou besídku, kterou se sna-
žíme každým rokem něčím ozvláštnit. Letos 
se besídka konala v renesančním sále a nes-
la se v duchu pohádky „O dvanácti měsíč-
kách“, která je i samostatným blokem v na-
šem školním vzdělávacím programu. Děti se 
s pomocí pohádky zcela přirozeně seznámí 
se střídáním ročních období, jejich specifi-
ky, posloupnost měsíců v roce a další důleži-
té věci, které upotřebí v běžném životě.
Besídka se dětem opravdu povedla a ohla-
sy rodičů byly kladné. Dalším bodem navíc 
bylo, že hosté a rodiče měli možnost spo-
lu s  dětmi shlédnout prezentaci fotografií 
ze života dětí ve školce. Na závěr celého 
příjemně stráveného odpoledne si rodiče 
s  dětmi mohli vyrobit svícen a  odnést si 
domů pravé betlémské světlo. Aby byla 
uspokojena nejen duše, ale i tělo, pro pří-
chozí byla připravena ochutnávka domá-
cího cukroví ze zásob „našich maminek“ 
a  dobrý teplý čaj. Tímto bych ráda podě-
kovala všem, kteří se podíleli jakýmkoli 
způsobem na tom, že se letošní besídka 
vydařila, děkujeme za podporu a těšíme se 
na další spolupráci.

 -Renata Vlčková, vedoucí MŠ Dešenice-

	  

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU  
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ve středu 3. dubna 2019
v době od 13.00 do 16.00
v budově ZŠ (1. patro,  
II. třída)

Advent 2018

Celý adventní čas se děti MŠ a ZŠ připravo-
valy na Vánoce. Vyráběly přáníčka, dárky 
pro své blízké a výzdobu do škol i domů. Do 
všech činností vložily nemalé úsilí, mnoho 
práce, nadšení, radosti i těšení. Připomně-
li jsme si většinu vánočních zvyků a tradic 
a poslouchali jsme CD – Čertovské pohádky 
namluvené známými českými herci. 
Předvánoční čas jsme zahájili adventním 
koncertem v  kostele sv. Mikuláše. Přišlo 
hodně lidí a věřím že se nám podařilo na-
ladit vás na sváteční čas. Spolu s dětmi ze 

ZŠ vystupovali Venuše Zaoralová Dvořáko-
vá - zpěv, Eliška Bošková – flétna, Vojtěch 
Novák – varhany, Tomáš Bastl – trubka.
Letos máme ve škole samé hodné děti, takže 
k nám ošklivý čert ani nemusel. Mikuláš na 
nás ale nezapomněl, schoval nám ve ško-
le dobroty. I  v  MŠ všichni dostali sladkou 
nadílku. Rozdávaly ji školní děti, které se 
každoročně převlékají za čertíky a  anděly 

a s radostí chodí trošičku postrašit mrňata. 
Poslední týden před Vánoci jsme si oprav-
du užili. Donesli jsem do krmelce dobroty 
pro zvířátka, proběhla beseda se spisova-
telkou paní Bauerovou o  její knize Kočičí 
příběhy, shlédli jsme divadelní představe-
ní v Klatovech Čert a Káča a nechyběla ani 
ochutnávka cukroví a  vánoční nadílka. 
Děti ve škole dostaly spoustu her a staveb-
nic do ŠD, míče a  překážkovou dráhu do 
tělocvičny a bezva velké hrací kostky třeba 
na matematiku.

Za všechny žáky ZŠ, děti MŠ a celý peda-
gogický sbor vám přeji do roku 2019 hlav-
ně hodně zdraví, štěstí, splněných přání, 
trochu peněz, hodně sil a pevných nervů, 
fůru dobré nálady, nadšení, tolerance, 
úcty k druhým a jejich práci a samé dobré 
lidi kolem sebe.

 -such-
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Adventní čas prožili naši občané na 12. tvo-
ření na tvrzi nákupem ručně dělaných vý-
robků s  vánoční tématikou. Výhodou této 
akce je, že si dárky pro své blízké mohou ná-
vštěvníci vyrobit sami. Nám pořadatelům 
dělá radost dlouhodobý velký zájem o tuto 
akci. Lidé se tu potkávají již po několikáté 
u vánočního svařáku a malého občerstvení 
s  oblíbeným medovníkem. Je ovšem stále 
těžší vymýšlet novinky, ale všem tvořilkám 
se daří pokaždé přijít s  něčím novým, co 
příchozí překvapí. Jsme rádi, že jsou mezi 
tvořilkami i děvčata z našeho městyse. Do 
Dešenic se na tuto akci sjíždí stále více zá-
jemců. Atmosféru umocňuje samotná tvrz 
a její členité prostory. Na příští 13. tvoření se 
už teď na vás těší všichni ti, kteří tuto akci 

připravují. Bude se konat 13. dubna opět od 
10 hodin. Přijďte se naladit na velikonoční 
svátky, které budou o týden později.

 -Za Spolek pro radost A. Halasová-
 Foto: Eva Kratochvílová

Advent tradičně podvanácté úspěšný

Studium o cestování 
a cestovním ruchu nám 
přineslo nové poznatky
Začátkem října se začala téměř dvacítka 
studentů – seniorů seznamovat s  dalším 
zajímavým tématem, tentokrát o  cesto-
vání. Lektorem byl Ing. P. Štumpf, Ph.D., 
který po vysokoškolském studiu pracoval 
v  Jihočeské centrále cestovního ruchu, 
později v soukromé poradenské společnos-
ti a od roku 2010 je odborným asistentem 
na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzi-
ty v Českých Budějovicích.
V úvodní přednášce se studující dozvědě-
li, proč vlastně cestujeme, co je cestovní 
ruch, kam nejčastěji jezdíme a co cestovní 
ruch ovlivňuje. Následně studující získali 
zajímavé poznatky z  historie cestování. 
Poté, ve třetí části, se seznámili s  lázeň-
stvím a  jeho historií. Čtvrtá část byla ne-
méně zajímavá, protože se probíralo, za 
čím vlastně v rámci cestovního ruchu ces-
tujeme nejvíce. Dozvěděli jsme se, že na se-
znamu UNESCO ČR reprezentuje 12 pamá-
tek hmotného dědictví lidstva a 4 památky 
nehmotného charakteru. Předposlední 
lekce ukázala, jak cestovní ruch pomáhá 
ekonomice. Šestá lekce všechny seznámila 
s tím, jak se dělí svět a Evropa v cestovním 
ruchu, které změny jsou v popředí a proč, 
jak cestovat, abychom se neztratili a velmi 
zajímavá byla samostatná pasáž o Islandu. 
Je proto možné, že některé ze studujících to 
inspirovalo k návštěvě některé z destinací, 
o kterých se hovořilo.
Testy po každé lekci ale i  test závěreč-
ný musel zvládnout každý, kdo chtěl dál 
studovat. V jarním semestru nás čeká ne-
méně zajímavé téma s názvem „Kouzelná 
geometrie“. Dodejme jen, že bez ztráty ky-
tičky postoupilo dál šestnáct studujících. 
Nezbývá než popřát všem hodně zdaru při 
dalším studiu.
 -Jan Rejfek, účastník VU3V-

Předvánoční posezení 
v Chudeníně
Spolek pro radost byl pozván starostou 
obce Chudenín panem Jaroslavem Bouz-
kem na přátelské a  také přeshraniční 
předvánoční posezení s místními ženami. 
Chudenínští vytvořili velmi příjemnou at-
mosféru. Každý přinesl na ochutnání to, co 
doma upekl. Náš Spolek pro radost přivezl 
hrnec plný bramboráků, které jsme usma-
žili na místě. Náš um ocenili jak místní 
ženy, tak ženy ze sousedního Německa, 
které přivezla starostka z  Loučimi paní 
Jana Dirriglová. Touto cestou děkujeme 
starostovi obce Jaroslavu Bouzkovi za milé 
pozvání. Ženy z Chudenína se mohou těšit 
napříště u nás v Dešenicích.

 -A. Halasová, Spolek pro radost-

Vloni opět uspořádala dešenická malířka 
Anna Halasová kurzy malování pro děti 
i  dospělé. Celkem čtyři skupiny zájemců 
se sešly vždy v  sobotu v  dešenické tvrzi. 
Tentokrát zájemci o malování nedostali od 
lektorky žádné zadání, téma obrazu bylo 
pouze na volbě autora.
V  jejich dílech se proto objevila příroda, 
zvířata, osoby, nebo abstrakce, ale i  zá-
koutí Dešenic. V sobotu 27. října proběhla 
slavnostní vernisáž. V  renesančním sálu 
a  v  několika dalších místnostech tvrze 
bylo vystaveno na 50 zarámovaných děl 
začátečníků i  pokročilých malířů z  uply-
nulých dvou let. Bohaté pohoštění a velká 
návštěvnost dodaly akci lesk. Moc hezké 
bylo i pěvecké vystoupení dětí z Domu dětí 
a mládeže v Nýrsku. Každý z žáků obdržel 
od Anny Halasové pamětní list. 
Po celé tři týdny byly obrazy ve tvrzi pří-
stupné k prohlédnutí. V sobotu 17. listopa-
du proběhla – v Dešenicích úplně poprvé 

– veřejná prodejní aukce 33 z vystavených 
děl. Pro zpestření odpoledne se ještě usku-
tečnila tombola. Tři šťastlivci v ní vyhráli 
obraz Anny Halasové. V  aukci s  profesio-
nálním dražebníkem Zdeňkem Králem se 
prodalo celkem čtrnáct obrazů. Nejúspěš-
nější byla „Láska k  měsíci“ Julinky Hra-
chové, vydražená za 1.000 Kč. 

-Text a foto: Eva Kratochvílová, kronikářka-

Vernisáž, výstava i aukce obrazů ve tvrzi
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Protokol IV. Ročníku hry 
Pétanque Dešenice 2018
Zdena BARAŇÁKOVÁ j.  
20. místo 1 bod, 42323 cm, vítězka 2 kol
Ivana VAŇOURKOVÁ 
19. místo 50 bodů, 29577 cm, vítězka 2 kol
Jitka RAKOVCOVÁ 
18. místo 89 bodů, 28883 cm, vítězka 4 kol
Miroslava VLČKOVÁ 
17. místo 110 bodů, 27859 cm, vítězka 4 kol
Eva KRATOCHVÍLOVÁ 
16. místo 118 bodů, 27572 cm, 1x 2. místo 
v turnaji, vítězka 6 kol
Zdena BARAŇÁKOVÁ s. 
15. místo 122 bodů, 27641 cm, vítězka 5 kol
Anna HALASOVÁ 
14. místo 136 bodů, 26791 cm, 1x 2. a 3. místo 
v turnaji, vítězka 9 kol
Jaroslava VÁVROVÁ 
13. místo 157 bodů, 26595 cm, vítězka 7 kol
Marie PYTLOVÁ 
12. místo 159 bodů, 26541 cm, vítězka 5 kol 
Jiří KRATOCHVÍL 
11. místo 165 bodů, 26923 cm, vítěz 1 turnaje a 7 kol
Věra JANDOVSKÁ 
10. místo 166 bodů, 26011 cm, vítězka 
1 turnaje a 9 kol
Zdenek BARAŇÁK 
9. místo 175 bodů, 25384 cm, 1x 3. místo 
v turnaji a vítěz 7 kol
Miroslav RAIŠL 
8. místo 291 bodů, 25011 cm, vítěz 2 turnajů a 9 kol
Jiří LINHART 
7. místo 204 bodů, 24293 cm, 1x 3. místo 
v turnaji a vítěz 7 kol
Josef KARLOVSKÝ 
6. místo 234 bodů, 22433 cm, vítěz 1 turnaje a 19 kol
Miroslav MIŠKOVIČ – 5. místo 244 bodů, 
22884 cm, vítěz 4 turnajů a 16 kol
Václav ÚLOVEC – 4. místo 244 bodů, 21450 
cm, vítěz 3 turnajů a 15 kol

Mili ČERMÁKOVÁ – 3. místo 271 bodů, 
21617 cm, vítězka 2 turnajů a 17 kol
Jan REJFEK – 2. místo 297 bodů, 20656 cm, 
vítěz 3 turnajů a 28 kol
Hana LINHARTOVÁ – 1. místo 319 bodů, 
19776 cm, vítězka 3 turnajů a 22 kol

 -Pétanqueclub Desenice-

Fotbalistům TJ Start Dešenice se v podzim-
ní části příliš nedařilo a s pouhými 15 body 
se umístili v průběžné tabulce III. třídy na 
12. místě. V  zimní přestávce již probíhá 
řádná příprava ve sportovní hale v Nýrsku. 
Vedení klubu i  hráči doufají, že se jarní 

část bude odvíjet lépe, snad se to projeví 
i  na fotbalových výsledcích. Průběžnou 
tabulku a rozpis mistrovských soutěží pro 
jarní část přikládám.

 -František Klištinec, TJ Start Dešenice-

mužstva datum čas den

JANOVICE B – DEŠENICE 23. 3. 19 15:00:00 so

DEŠENICE – KOLINEC 30. 3. 19 16:00:00 so

VEŘECHOV – DEŠENICE 6. 4. 19 16:30:00 so

DEŠENICE – V. HYDČICE 13. 4. 19 16:30:00 so

PLÁNICE – DEŠENICE 20. 4. 19 17:00:00 so

DEŠENICE – NÝRSKO 27. 4. 19 17:00:00 so

K.HORY – DEŠENICE 4. 5. 19 17:00:00 so

DEŠENICE – HARTMANICE 11. 5. 19 17:00:00 so

HRÁDEK – DEŠENICE 18. 5. 19 17:00:00 so

DEŠENICE – VELHARTICE 25. 5. 19 17:00:00 so

ŠVIHOV – DEŠENICE 1. 6. 19 17:00:00 so

DEŠENICE – ŽIHOBCE 8. 6. 19 17:00:00 so

SVÉRADICE – DEŠENICE 15. 6. 19 17:00:00 so

TJ Start Dešenice
www.startdesenice.webnode.cz

Klub Z V R P S B P+ P-

1. TJ Kašperské Hory 13 11 0 2 59:20 32 1 0

2. FC Švihov 13 8 0 5 37:28 26 0 2

3. FK Okula Nýrsko B 13 9 0 4 51:41 25 2 0

4. FK Svéradice B 13 7 0 6 35:17 24 0 3

5. SK Velhartice z.s. 13 8 0 5 21:20 24 2 2

6. S. Plánice 13 8 0 5 34:26 23 2 1

7. DUKLA JANOVICE B 13 6 0 7 29:35 19 0 1

8. Sokol Veřechov 13 6 0 7 33:35 18 2 2

9. Sokol Kolinec 13 6 0 7 43:34 17 1 0

10. Svatobor Hrádek B 13 7 0 6 29:37 17 4 0

11. Tatran V.Hydčice 13 4 0 9 23:27 16 0 4

12. Start Dešenice 13 5 0 8 31:42 15 0 0

13. Sokol Hartmanice 13 4 0 9 25:53 12 1 1

14. TJ Žihobce 13 2 0 11 8:43 5 2 1

Norton Milence v roce 2018
V květnu jsme vstoupili vítězně do 22. roč-
níku Klatovské ligy v malé kopané. V dal-
ším průběhu ligy už ale výsledky nebyly 
vždy takové, což se projevilo na konečné 
14. příčce. No, je co napravovat.
Na začátku července proběhl již tradiční 
turnaj Memoriál Josefa Staňka. Turnaj se 
povedl, zúčastnilo se jej celkem osm týmů. 
Z vítězství se radoval tým Viva Hudčice.
V  září se pak uskutečnil o  pouti turnaj 
v nohejbalu.
 -David Kratejl-
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Poprvé v ligovém ročníku pétanque zvítězila žena H. Linhartová

V závěru roku se konalo výroční jednání Pé-
tanqueclubu Dešenice spojené s  hodnoce-
ním IV. ligového ročníku hry, do které bylo 
přihlášeno rekordních 20 účastníků. Úvo-
dem byla věnována tichá vzpomínka tra-
gicky zesnulému V. Úlovcovi. Vyhodnocení 

byla přítomna tajemnice úřadu městyse Ing. 
H. Boučková, která předala vítězům oceně-
ní, medaile a poháry. Ten putovní si poprvé 
v historii odnesla žena, H. Linhartová.
Samotnému vyhodnocení předcházel 
slavnostní oběd, tentokrát bez tradičního 
guláše. Změnily to kynutý a  bramborový 
knedlík, červené zelí a kachní stehno. Vše 
navýsost chutné. A  jaké bylo hodnocení 
IV. ročníku? Konalo se 10 jarních a 10 pod-
zimních turnajů o deseti kolech. Navíc se 
konal i  pouťový turnaj o  finanční prémii, 
který se natolik ujal, že si jej zopakujeme 
každoročně. Naopak neproběhl turnaj 
k  100. výročí republiky vinou tragické 
smrti V. Úlovce. Následovalo předání cen, 
reklamních předmětů, medailí, pohárů 
a ocenění král pétanque.
Postupně byly ceny předány Z. Baraňá-
kové ml., I. Vaňourkové, J. Rakovcové,  

M. Vlčkové, E. Kratochvílové, Z. Baraňáko-
vé st., A. Halasové, J. Vávrové, M. Pytlové 
a J. Kratochvílovi. Následovalo předání cen 
soutěžícím na 10. až 4. místě, postupně V. 
Jandovské, Z. Baraňákovi, M. Raišlovi, J. 
Linhartovi, J. Karlovskému, M. Miškovičo-
vi. Pohár za 3. místo s medailí a oceněním 
král pétanque si odnesla M. Čermáková. Ta 
také převzala ocenění za čtvrté umístění 
po zemřelém V. Úlovcovi. Pohár za 2. mís-
to si odnesl J. Rejfek a králem pétanque se 
v IV. ligovém ročníku stala H. Linhartová.
Následně byly schváleny drobné úpravy 
pravidel po V. ročník hry v roce 2019. Noví 
zájemci o tuto hru se mohou hlásit na elek-
tronické adrese janrejfek@seznam.cz nebo 
mob. čísle 602209601 do 30. března 2019.

 -J. Rejfek, Pétanqueclub Dešenice-

Naši nejmenší si už brzy budou mít kde hrát
Každý z Dešenic mě už alespoň jednou po-
tkal, spousta lidí mě vídá denně. Jezdím s 
kočárkem po vesnici tam a zpátky a sním o 
dětském koutku, kam bych vypustila dítě 
a v klidu si vypila ještě teplé kafe a popo-
vídala si s dalšími maminkami. Elenka by 
si zatím hrála s neokoukanými hračkami a 
našla nové kamarády stejného věku.
Až po 11 měsících mi to došlo! Když chci 
dětský koutek, tak ho musím zařídit já.

Kam s nejmenšími v zimě? Na tvrz!

Nadchla jsem svým nápadem i další dvě 
maminky a hned další den jsem nesla ofi-
ciální žádost paní starostce. Ta mi hned 
vyšla vstříc – dostaly jsme k užívání míst-
nost na tvrzi, kde nechybí ani bezbariéro-
vý přístup, vozový park pro kočárky, soci-
ální zařízení a kuchyňka.
Já a mé spolupachatelky jsme hned rozjely 
zařizování dětského koutku ve stylu lesní 

školky. Pořídily jsme koberec evokující 
trávu a na Facebooku jsme poprosily o vě-
nování hraček, ze kterých už děti vyrostly. 
Náš Dešenický malíček se tak začal plnit 
krásnými hračkami a dalším příslušen-
stvím. Ani jsme nečekaly, kolik parádních 
věcí se nám sejde. Děkujeme za ně :-).

Pomoci můžete i vy! Máte doma nevyužíva-
ný dětský stoleček a židličky?

Lidé byli opravdu štědří. V dětském koutku 
máme více než dost hraček. Vždy, když nám 
někdo něco přinesl v doprovodu malého dí-
těte, rovnou ho vypustil na zkušební jízdu. 
Maminky i tatínkové z Nýrska byli nadšeni, 
že v Dešenicích otevíráme dětský koutek.
„U nás nic takového není!“ Opakovali a sli-
bovali, že budou dojíždět za námi.
Ani jsme netušily, kolik je v okolí maminek 
malých dětí. A přímo v Dešenicích nás prý 
začátkem roku zase přibude.

Kdy Dešenický malíček otevře?

Nebojte, o plánovaném slavnostním ote-
vření vás včas informujeme prostřednic-
tvím FB stránek Dešenický malíček, letáků 
a hlášením místního rozhlasu.
Zatím předpokládáme, že bude vždy ote-
vřeno tři dny v týdnu v časovém rozmezí 
2-3 hodin. Uvidíme, jak velký bude zájem. 
Bude ale možné se domluvit také individu-
álně.
Vstupné do Dešenického malíčku je dob-
rovolné, budeme rády i za papírové kapes-
níky, vlhčené ubrousky... Vše děláme pro 
děti zdarma a budeme rády, když nám jak-
koliv pomůžete.

 -Ivana Vaňkátová, Dešenický malíček-

Historické ohlédnutí

Loňský „osmičkový rok“ byl tak trochu 
jubilejní i pro dešenické ochotníky. V pro-
sinci roku 2008 se totiž poprvé pustili do 
stavby betlému u brány dešenické tvrze. 
Předcházelo tomu mnoho práce při tvorbě 
postav a při nácviku předvánočního vy-
stoupení s živým betlémem.  
Za uplynulých deset let se mnohé změnilo. 
První postavičky přežily jen pár let a na-
hradily je pak pevnější dřevěné. Oblečení 
se na nich postupně rozpadlo, a tak jsme 
je letos oblékli do nového, i Ježíšek si letos 
vysloužil nové jesličky. Postupně přibýva-
ly i další postavy – velbloud a ovečky. Bo-
hužel i velbloud časem zestárl a jeho chá-
trající tělo už nevydrželo více jak měsíční 
postávání ve chlévě. Časem se zatoulala 
neznámo kam i jedna ovečka.
I přes tyto těžkosti betlém na začátku ad-
ventu znovu ozdobil dešenickou náves. A 
třeba někdy do budoucna nechají ochotní-
ci, po delší umělecké pauze, znovu oživ-
nout postavy z betlémského příběhu.

 -Text a foto: Tomáš Šafařík-
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Jednání ZM městyse
30. 1., 18.00, renesanční sál 
tvrze Dešenice

Starověký Egypt,  
symbolika a život
15. 2., 17.00, renesanční sál  
tvrze Dešenice, přednáška  
Mgr. Petelíka

Dětský maškarní ples
16. 2., 15.00, KD Dešenice

Masopustní průvod
23. 2., 13.00, sraz u kašny, 
doprovází kapela Hubertka

Hasičský bál
9. 3., 20.00, KD Dešenice, hraje 
kapela Zenit

O starých obchodních  
stezkách
14. 3., 17.00, renesanční sál 
tvrze Dešenice, přednáška 
Martina Kříže

Den žen
16. 3., 15.00, KD Dešenice, 
Zahraje kapela Pelíškové

Jednání ZM městyse
27. 3., 18.00

Bazárek na tvrzi
6. 4., dopoledne, renesanční  
sál tvrze

Tvoření na tvrzi
13. 4., 10.00–17.00, tvrz Dešenice

Zveme vás 

16. března, 15 hodin
KD Dešenice

Hudební doprovod 
Pelíškové

Den žen
Městys Dešenice  
pořádá tradiční

9. března 2019, 20 h

KD Dešenice

K tanci a poslechu hraje  

skupina Zenit

SDH Dešenice

Srdečně zve na

Hasičský 

bál
Všechny krásné 
masky zveme 

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

dne 16. února  
od 15 hodin  

v KD Dešenice

Dětský 
maškarní bál

Proč si vybrat pro 
spolupráci při prodeji Vaší 
nemovitosti právě nás?

Odpovědí je kvalita, 
rychlost, rozsah služeb, 
a hlavně serióznost 
a bezpečí pro Vaši 
nemovitost a Vaše finance.

Nabídka našich 
komplexních služeb:

Ocenění Vaší nemovitosti
Zajištění propagace prodávané 
nemovitosti
Prohlídky se zájemci o koupi
Pravidelné informování o změnách
Zajištění rezervace
Příprava smluvní dokumentace
Právní služby
Financování Vaší nemovitosti
Úschova peněz v advokátní 
úschově
Podání návrhu na vklad
Komunikace s katastrem
Převody energií
Předání nemovitosti
Pomoc s daňovým přiznáním

REALITNÍ KANCELÁŘ  
Luboš Pokorný 
Tel.: 739 500 603
Tel.: 739 500 601
Dešenice 22  
(předem telefonicky domluvit)

Spolek pro radost  
připravuje

13.  
Tvoření na tvrzi

Na téma jaro a Velikonoce
13. dubna od 10 do 17 h  

tvrz Dešenice

Masopustní
průvod

Projde Dešenice 
23. února od 13.00

Sraz masek  
u kašny


