
Milé čtenářky a milí čtenáři, 
určitě je nás mnoho, kteří jsme se už 
těšili na konec zimy. Jaro se konečně 
ohlásilo s  prvními dubnovými dny. 
Teplé slunečné počasí vylákalo lidi 
ven nejen na procházky, ale postupně 
ožívají i naše zahrádky a okolí domů. 
Tak se ryje, sází a uklízí a dokončují se 
práce, které se na podzim nestihly. 
Jaro je vždy spojené i  s  možností vy- 
klidit doma vše nepotřebné – obec opět 
zajistí přistavení kontejnerů na velko-
objemový odpad do všech částí měs-
tyse, včetně následného svozu nebez-
pečného odpadu info najdete na s. 2. 
Počasí už také dovoluje pokračování 
investičních záměrů obce – o  tom se 
dočtete více na s. 3.
Přeji Vám do následujících dnů hod-
ně energie a těším se na setkávání při 
dalších společných akcích, na které 
vás zveme na s. 8.

 Lenka Sýkorová
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Jaro s tvořením
Ráda bych se vrátila k  Dešenickému tvr-
zení, protože letos bylo opravdu vydařené. 
Nemyslím tím pouze velkou návštěvnost, 
ze které máme radost, ale také pohodu 
a příjemnou atmosféru. Jak se Tvoření při-
pravuje? To musíte být již od podzimu před-
chozího roku domluveni na přesném datu 
konání s  tvořivými ženami a  muži. Znovu 
jim všem zatelefonujete a proberete s nimi 
jejich účast, co budou předvádět, učit a pro-
dávat, kolik místa pro svůj „stánek“ potře-
bují. Do toho se Aničce Halasové hlásí ještě 
noví zájemci, domlouváme se a rozhoduje-
me se, zda nová „tvořilka“ bude vhodná do 
skladby, kterou již ve tvrzi máme zastoupe-
nou, popř. kam ji umístíme. 
Dále je nutné připravit plakátek, nechat 
ho na obci vytisknout a  domluvit se kdo 
ho kam vyvěsí nejlépe dopředu tak, aby si 
lidé mohli včas návštěvu Dešenic naplá-
novat. Svoji velkou úlohu sehrává i  elek-
tronická pošta. Rozesíláme plakátky na 

všechny strany, kam kdo může. Tedy přá-
telům a známým, důležité je i  informovat 
Šumavanet, Český rozhlas, stanici Plzeň 
a Klatovský deník. Ti nám s propagací akce 
velmi pomáhají.
Jako další krok přípravy naplánujete, kdo 
kde ve tvrzi bude se svojí tvorbou umístěn, 
kolik bude potřebovat stolů a k tomu židlí, 
nakreslíte plánky. V jednotlivých místnos-
tech tvrze spočítáte stávající stoly a židle, 
sepíšete, kolik jich ještě budete potřebovat 
nechat přivézt z kulturního domu. A tady 
přichází na řadu správce městyse, který 
stoly a židle doveze a rozmístí dle rozpisu. 
A  blíží se Tvrzení. V  pátek odpoledne se 
sejde Spolek pro radost ve tvrzi. Jedni 
podle plánků rozmisťují a ustavují stoly se 
židlemi, pokrývají je plastovými ubrusy, 
aby se stoly nezničily. Na každý stůl umís-
tí lístek se jménem lektorky či lektora. Jiní 

Pokračování na str. 5 →
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Inovujeme naše odpady
pojďme šetřit společně

Naše obec již brzy spustí chytrý systém evi-
dence odpadů ECONIT. Reaguje tak nejen 
na narůstající potřebu zvyšování míry tří-
dění odpadů, ale zejména na fakt, že v naší 
obci máme stále velké množství drahého 
komunálního odpadu – kolem 80 %. Obec 
si od zavedení této novinky slibuje více vy-
separovaných odpadů, a tak i nižší poplat-
ky za odpad pro občany.
Novinkou v naší obci bude od měsíce květ-
na inovativní systém třídění odpadů ECO-
NIT, který bude naše odpady monitorovat. 
Občané se však samotného monitorování 
nemusí obávat, neboť jeho cílem nebude 
zjišťovat, kdo a  co do odpadu vyhodí, ale 
zmapovat vyseparované složky odpadu 
a  snížit tak množství směsného odpadu 
putujícího na skládky. V praxi to bude tedy 
znamenat, že od nynějška budou domác-
nosti svoje odpady třídit do pytle, označovat 
elektronickými kódy a  tento systém bude 
celý rok monitorován. Vzhledem k  měnící 
se legislativě a připravovanému zdražování 
nakládání s odpady a zákazem skládková-
ní tak hledáme cesty, jak předejít zvyšování 
poplatků a rádi bychom v následujících le-
tech i finančně motivovali ty občany, kteří 
se do systému třídění zapojí.

CO JE ECONIT?

Jednoduchá chytrá evidence odpadů z do-
mácností, díky níž mohou být v dalším roce 
ty domácnosti, které se rozhodnou poctivě 
třídit odpady, odměněny úlevou na ročním 

poplatku za svoz komunálního odpadu. 
Takové systémy již úspěšně fungují ve více 
obcích v České republice a  ty tak dosahují 
značné úspory na odpadech. 

JAK TO BUDE FUNGOVAT V PRAXI? 

Občané budou svoje od-
pady třídit tak, jak jsou 
zvyklí dnes, avšak ni-
koli do plastových tašek 
ze supermarketu, ale do 
speciálních pytlů, kte-
ré zdarma dostanou od 
úřadu městyse. Na úřadě 
také obdrží nálepky s QR 
kódy (viz obrázek), které 

budou sami nalepovat přímo na pytle na-
plněné vytříděným odpadem. Kódy budou 
obsahovat informace o  druhu tříděného 
odpadu, pořadové číslo a  identifikaci do-
mácnosti. Naplněné a označené pytle bude 
pravidelně sbírat před domy obecní traktor. 
Při přebírání se každý pytel načte do systé-
mu a zaeviduje. 
Občané tak již nemusí s  daným separova-
ným odpadem chodit do vzdálených velko-
objemových kontejnerů. 
Třídit se budou samostatně tyto složky od-
padu: PET lahve a drogerie (např. nádoby 
od aviváže); ostatní plasty; papír.
Zapojení se do systému bude dobrovolné, 
takže i  nadále bude fungovat dosavadní 
systém velkoobjemových kontejnerů na se-
parovaný odpad.
Pro občany, kteří chtějí využít možnost si 
do budoucna snížit poplatek a přihlásí se do 
systému ECONIT, bude zajištěna hromadná 
prezentace, při které se dozví veškeré po-
drobnosti a výhody tohoto řešení.

Pro méně odpadu
Foto: jrk česká republika
Více informací na www.Chytreodpady.Cz

Sběr objemného 
a nebezpečného odpadu 
Proběhne 12.–14. května. V  sobotu 
12. 5. budou přistaveny kontejnery na 
objemný odpad na obvyklých místech 
mezi 8–13 hod. v Dešenicích na návsi, 
v Děpolticích, v Divišovicích, v Milen-
cích a  v  Žizněticích, (velkoobjemový 
odpad jsou např. matrace, čalouněný 
nábytek, kočárky aj.) V pondělí 14. 5. 
bude svážen nebezpečný odpad (kom-
pletní chladničky, mrazničky, pračky, 
trouby, vysavače, žehličky, počítače, 
televize, ojeté pneumatiky z osobních 
vozů bez disků, barvy, staré mastné 
hadry apod. nikoli eternit!!)

Co do kanalizace 
rozhodně nepatří
Jen za poslední dva měsíce byla čerpa-
dla na přečerpávací stanici splaškové 
kanalizace v  Milencích zanesena čty-
řikrát. Velkou komplikací v  provozu 
kanalizace a  ČOV jsou hygienické po-
můcky, nejen pleny, vložky či tampó-
ny, ale v současnosti i hojně používané 
vlhčené ubrousky. Materiál na těchto 
výrobcích je velmi odolný, pružný a bio-
logicky nerozložitelný. Po kontaktu se 
strojním vybavením čerpacích stanic se 
namotává na oběžná kola čerpadel až 
do jejich úplného ucpání. Do kanalizace 
nepatří také tuky, které se během mytí 
nádobí horkou vodou sice rozpustí, ale 
v  kanalizaci pak ztuhnou a  mohou ji 
také ucpat.

Poplatky za hrobová 
místa
Úřad městyse upozorňuje na vypršení 
desetileté lhůty propůjčení hrobového 
místa na dešenickém hřbitově. Podle 
obecního hřbitovního řádu činí popla-
tek za obnovu užívacího práva na hrob, 
hrobku nebo urnu na 10 let 250 Kč.

Očkování psů
Proběhne v  neděli 6. května od 9 h 
v    Dešenicích u  kašny, po 10. hodině 
v Žizněticích.

Aktuality z úřadu
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SDH Dešenice

V pátek 16. března se před budovou hasič-
ské zbrojnice v  Dešenicích sešli členové 
SDH Dešenice spolu s  pozvanými hosty, 
aby byli přítomni slavnostnímu žehnání 
nového zásahového hasičského auta. Jak 
už jsme ve zpravodaji zmiňovali díky dotaci 
ministerstva vnitra pro zásahové jednotky 
obcí a  další dotaci Plzeňského kraje byla  

zakoupena dodávka Citroën Jumper s  ha-
sičskou přestavbou. Za doprovodu žáků 
ZUŠ Josefa Kličky v Klatovech pod vedením 
p. učitele Josefa Babky auto požehnal p. fa-
rář Ryszard Potega z Nýrska. Pro dešenické 
hasiče to zároveň byla příležitost k poseze-
ní v hasičské klubovně.
 -úm-

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

SDH Milence zve
Sbor dobrovolných hasičů v Milencích po-
řádá tradiční Májové šipky v sále KD Milen-
ce, tentokrát již 28. dubna od 13 h, kdy sou-
těž odstartují děti. Dospělí začnou v 15:30.
Třemi koly bude v  hasičské klubovně po-
kračovat pokerový turnaj, a  to 21. dubna, 
19. května a 16. června vždy od 14 hodin.

Srdečně zveme!

-Za SDH Milence velitel Karel Řehoř-

Investice v roce 2018
Na jednání zastupitelstva městyse v lednu 
tohoto roku bylo schváleno podání žádostí 
o dotace na Plzeňský kraj na investiční zá-
měry obce – v Programu stabilizace a ob-
novy venkova získala obec 200 tis. Kč na 
opravu místní komunikace na návsi v  Ži-
zněticích a  150 tis. Kč z  dotačního titulu 
určeného pro nemovité kulturní památky 
na restaurování oken v kostele sv. Mikulá-
še. Na kostel byla ještě získána dotace 700 
tis. Kč z ministerstva zemědělství a 200 tis. 
Kč bychom měli dostat také z ministerstva 
kultury, obojí je určeno na opravu fasády.
V květnu budou vyměněna okna v KD De-
šenice a  při té příležitosti bude kulturní 
dům také nově vymalován. Okna byla pod-
pořena rovněž dotací z Plzeňského kraje.
Pokračovat budeme v projektu kanalizace 

v Dešenicích za viaduktem a v Milencích od 
rybářů k  hospůdce Zemanka - letos stav-
bou domovních přípojek. Projekty přípojek 
jsou nyní k vyjádření na stavebním úřadu 
v Nýrsku. Ještě v dubnu začnou zemní prá-
ce – úprava terénu pro polopodzemní kon-
tejnery vedle hostince v Dešenicích. Stavbu 
provede fi Milan Kajgl, Poděvousy, která 
vyhrála soutěž. Projekt byl podpořen Ope-
račním programem životního prostředí.
Vysoutěženo je také dopravní auto pro 
zásahovou jednotku v  Milencích – Ford 
Tranzit, který dodá fi Auto Vinkler s.r.o. 
z Písku. Na toto auto bylo požádáno o další 
dotaci 300 tis. Kč (Plzeňský kraj), získáno 
bylo již 450 tis. z ministerstva vnitra.
Na březnovém jednání zastupitelstva byl 
mj. schválen investiční záměr – výměna 

veřejného osvětlení, aktuálně připravuje-
me soutěž.
 -Lenka Sýkorová-

Fond vodohospodářské 
infrastruktury
Na březnovém jednání zastupitelstva byla 
také schválena Pravidla pro tvorbu a čerpá-
ní fondu obnovy vodohospodářského ma-
jetku. Tento fond má do budoucna vytvářet 
peněžní prostředky určené na větší opravy 
či obnovu vodohospodářského majetku 
a každoročně do něj bude přispíváno z obec-
ního rozpočtu 200 tis. Kč plus nájemné za 
vodovod, které je v letošním roce 72 tis. Kč.

 -úm-

Bazárek

Na jedné schůzce Spolku pro radost jsme 
uvažovali o tom, že maminky nemají žádný 
odbyt pro to, co již po dětech nepotřebují. 
A  jiné zase jezdí nakupovat použité zboží 
pro děcka k sousedům do Německa na Bleší 
trhy. U nás prý s odkazem na EET skončilo 
mnoho bazarů, kde bylo možné prodat stá-

le ještě pěkné oblečení, ze kterého děti vy-
rostly, anebo hračky, které už pro ně nejsou 
vhodné. Domluvili jsme se tedy ve spolku 
a  zkusili uspořádat 1. Dešenický bazárek. 
Kde jinde, než v naší krásné tvrzi. V sobotu 
14. dubna ráno se sjelo na dvacet zájemců 
o prodej. Bylo ke koupi oblečení na maličké 
i velké děti, obuv, hračky a také knihy. Pro-
tože i ceny byly rozumné, nikdo z návštěv-
níků neodešel s  prázdnou. Hned na místě 
jsme se dohodli na termínu dalšího bazár-
ku, tentokrát s podzimní a zimní tématikou. 
Těšíme se, že 22. září zavítá do tvrze více zá-
jemců o výhodný nákup.

 -Text a foto E. Kratochvílová-

Srandamač Žíznětice

Žíznětický SDH opět pořádá oblíbený Sran-
damač, letos však v pozdějším termínu, 23. 
června, aby se tento oblíbený dvoukolový 
závod družstev ve štafetě a  útoku nepře-
krýval s jinými povinnými soutěžemi. Ne-
zapomeňte si proto termín poznamenat do 
kalendáře a přijďte fandit!
 -úm-
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Zápis do 1. třídy ZŠ
Dne 4. dubna 2018 proběhl zápis předško-
láků do 1. třídy ZŠ pro šk. rok 2018/2019. 
Z 8 předškoláků půjdou 3 do Nýrska, 3 za-
žádali o OŠD. V září tedy přivítáme 2 nové 
prvňáčky.

Akce ZŠ a MŠ
Kromě plnění školních povinností, 
plánů, zvládání učiva se jako kaž-
dý rok věnujeme dalším kulturním 
a sportovním akcím. Děti vyráběly 
spoustu dekoračních předmětů na 
Velikonoce. Keramický kroužek běží 
na plné obrátky. Rozběhl se i kroužek 
vaření. Pro velký zájem jsme museli 
děti rozdělit na dvě skupiny. 

Letošní zima je tak nějak ve znamení 
chřipky a rýmy. Děti byly často nemocné, 
dokonce i několikrát za sebou. I tak se nám 
podařilo několik akcí:
• 8. 1. 2018 – Tříkrálová sbírka
koledníci vybrali ve dvou skupinkách cel-
kem 5 165,- Kč. Všem dárcům i koledníkům 
patří upřímné poděkování za příspěvek na 
dobrou věc
• 10. 2. 2018 – Maškarní karneval v KD De-
šenice,
veliká účast, krásné masky, bohatá tom-
bola. MŠ zajistila program, ZŠ se postarala 
o občerstvení
• 18. 2. 2018 – proběhlo školní kolo recitač-
ní soutěže
• 1. 3. 2018 – okrskové kolo recitační soutě-
že v Nýrsku, přestože Jan Hošťálek se pro-
bojoval do nominace, nakonec byl vybrán 

Jaro je v plném 
proudu

Jaro se nám přihnalo po dlouhé zimě... Taky 
jsme ho vyhlíželi. A nejen to, my jsme s dět-
mi v mateřské škole nic nenechali náhodě. 
Vyrobili jsme si krásnou Moranu, ozdobili 
jsme ji náhrdelníkem z  papírových vajec 
a 22. března, kdy už v kalendáři bylo regu-
lérně Jaro, jsme se po městysi vypravili Mo-
ranu utopit. Jako každým rokem ji chodíme 
topit do tůňky k zahrádkám.
Využili jsme pro tuto akci den, kdy byla hlá-
šená pravidelná roční odstávka elektrické 
energie a dle našeho soudu je lepší být oble-
čení venku, než nastydnout ve školce, kde od 
rána nešlo ani topení. Duchapřítomní, akční 
rodiče nás ale zmrznout nenechali a zařídili 
nám generátor, který nejenže zajistil svícení 
ve školce, ale také provoz kotlů. Takže na-
konec jsme ve školce měli krásně teploučko. 
Tímto děkuji nápaditým rodičům :-) 
I  utopení Morany jsme zvládli, a  jak je vi-
dět podle stupňů na teploměru, Morana se 
vzdala své vlády a  Jaro se probudilo. Přeji 
krásné jarní dny a sluníčko nejen na obloze, 
ale také v srdci.

ZÁPIS DO MŠ
Zápis do mateřské školy jsme tento rok sta-
novili na 9. května, těšíme se na všechny 
budoucí „školkáčky.“ Všechny potřebné in-
formace se rodiče dozvědí při zápisu v MŠ.

 -Renata Vlčková-

ZÁPIS  
DO MATEŘSKÉ  
ŠKOLY
se koná 9. 5. 2018 od 8:00 
do 11:00 a  od 13:00 do 
15:00 v budově Mateřské 
školy v Dešenicích

Prosím rodiče, aby si 
s sebou k zápisu přinesli 
rodný list dítěte a kartičku 
zdravotní pojišťovny.

MDD
ZŠ a MŠ Dešenice, městys 
Dešenice, hasiči Dešenice 
zvou všechny hravé 
rodiče a děti na MDD
1. června 2018 OD 15.00
na hřišti u „kačáku“
čekají vás hry, soutěže, 
opékání špekáčků…

Š KO L N Í  A K A D E M I E
Děti a žáci ZŠ a MŠ Dešenice, okres Klatovy, p. o.
Srdečně zvou všechny rodiče, přátele školy  
a veřejnost na školní akademii
V pátek 22. 6. 2018 od 15.30 hod.
Za slunečna na zahradě u ZŠ nebo  
za deštiva v KD Dešenice

jiný žák a  nikdo z  naší školy nepostoupil 
do dalšího kola. Naše děti ale výborně re-
prezentovaly a  směle konkurovaly dětem 
z  ostatních škol. (Železná Ruda, Janovice 
n./Úhl., Nýrsko Kom. ul., Nýrsko Šk. ul., 
Chudenín)
• 5. 3. 2018 – děti koledující na Tříkrálové 
sbírce jely za odměnu do Klatov do kina. Jeli 
jsme novou hasičskou dodávkou! Shlédli 
jsme pohádku „O kouzelném jablku“
• 09. 03. 2018 – navštívila naší školu ma-
minka budoucího prvňáčka, chtěla vědět, 
jak to na malotřídní škole vypadá a  jak 
probíhá výuka – byla nadšená! Hurá!. Bo-
hužel místní občané naši školu nedoceňu-
jí. (ne všichni, ale najdou se)
• 17. 03. 2018 – děti v  oslabeném počtu 
(probíhaly zrovna jarní prázdniny) vystou-
pily s básněmi a písněmi v KD Dešenice na 
oslavě svátku žen – MDŽ. Maminky i  ba-
bičky byly jistě dojaté, snad potěšil i drob-
ný dárek od dětí

Co nás čeká?
• 14. 5. 2018 - se zúčastníme čtenářské sou-
těže v  Nýrsku, protože i  u  nás ve škole je 
dost dobrých čtenářů. Zde ale apeluji na 
rodiče v  rámci propagace knih. Tak jako 
máme dobré čtenáře, tak máme i  horší!!! 
čtenáře. Knihy se nějak vytrácejí a  je to 
znát. Proto prosím, dohlédněte na své děti, 
denně číst! číst! a číst! 
• pojedeme do Nýrska na divadelní před-
stavení 
• školní fotografování
• v  červnu nás ještě čeká několik výletů 
pěšky i na kole, velký školní výlet, návště-
va muzea v Nýrsku, exkurze…
• 22. 6. 2018 Školní akademie = zahradní 
slavnost – závěr školního roku

Je před námi ještě kus práce. Přeji všem 
pevné nervy, hodně úsilí, samé vydařené 
akce, ve škole jenom jedničky!

 -Yva Suchanová, ředitelka  
 ZŠ a MŠ Dešenice-
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přinesou z domova, co můžou nejhezčího 
a svátečně ozdobí každý kousek tvrze jar-
ními motivy, vázami, květinami, kerami-
kou, vyšívanými ubrousky apod. Na řadu 
přichází Andulka, která má nejkrásnější 
písmo, proto píše na velké papíry do chod-
by rozcestník, kde kdo sedí a co předvádí, 
to aby se u nás ve tvrzi každý ze sobotních 
hostů vyznal. Také ke vstupu je nutné 
umístit plakát s  upozorněním, jaké další 
akce ve tvrzi chystáme, přesné datum, kdy 
bude následující vánoční Tvoření. Dalším 
naším, řekla bych speciálem, jsou nápisy, 
jakási hesla u  každého lektora. Mají být 
vtipné, krátké, veselé a měly by vystihovat 
s čím kdo do Dešenic přijel (např. Nejlepší 
mejdlíčka má Svobodovic Anička). Za úpl-
ně nejzdařilejší považuji nápis nad párem 
truhlářů, kteří k  nám jezdí, předvádějí 
a učí práci se dřevem. Ten vznikl vlastně 
ze dvou nápisů. Napadlo nás, že bychom 
mohli vyzdvihnout že „I  ženy to umí se 
dřevem“, a pak jsme napsali jejich jména 

„Veronika s Danem“. A když tyto dva nápi-
sy vyvěsíte těsně za sebou… Nu, Daniel se 
na nás trochu zlobil.
Málem bych zapomněla na důležitou 
součást Tvrzení, kterou je naše maličká 
kuchyňka. Děvčata, která mají v kuchyni 
službu, musí napřed s  předstihem včas 
objednat a  do tvrze dovézt dostatečné 
množství potravin a pití. Nesmí jim chybět 
ubrousky, tácky, kelímky, jar, cukr, pytle 
do odpadkových košů a  třeba i  náhradní 
toaletní papír. Je s  podivem, jak potom 
obě celou sobotu kmitají v maličkých pro-
storách služební kuchyňky, vejdou se tam 
spolu, o nic nezakopnou, nic nerozbijí a co 
hostů obslouží.
Svoji důležitou přípravu měly i  členky 
spolku, které zajišťují vstup do tvrze. 
Oarazítkovaly vstupenky a  připravily si 
drobné peníze, aby měly na vrácení.
Také tajemnice Helenka už od začátku 
týdne a  v  pátek od rána vyhlašuje akci 
místním rozhlasem.
A už je zde sobota osm hodin ráno. Služba 
v kuchyni táhne limonády, vybaluje pár-

ky a chleby, zákusky umisťují do lednič-
ky… Poslední přípravy a už jsou tu i  tvo-
řilky. Většina z nich má již ve tvrzi stálou 
polohu. Ptají se: „Jsem na svém místě?“ 
Vítáme se s nimi, usazujeme je a vodíme 
k  připraveným pozicím. Své poklady ne-
sou v  krabicích, bednách, nebo taškách, 
ustavují na stoly zboží i materiál a pomůc-
ky k výrobě.
Blíží se desátá hodina. Pokaždé v tuto chví-
li znejistím, že jsme někde něco opomněli, 
zanedbali propagaci, že nikoho naše Tvo-
ření ve tvrzi nebude zajímat, že přijde málo 
lidí a že… prostě mám strach. Naštěstí ani 
tentokrát se moje obavy nesplnily. Byla 
to klidná pohodová sobota. Hostů přišlo 
nebo přijelo hodně a co je hlavní – odchá-
zeli spokojení. Mnozí si při odchodu opiso-
vali z plakátu datum příštího tvoření – 24. 
listopadu. A já jsem spokojená a pyšná na 
to, že patřím do party sedmnácti lidí po-
kročilého věku, na které je spolehnutí, do 
dešenického Spolku pro radost.

-Eva Kratochvílová, Spolek pro radost z.s.-

Senioři úspěšně dokončili studium 
univerzity slavnostní promocí

Studentskou hymnou Gaudeamus igitur 
končila slavnostní promoce studentů – se-
niorů, kteří dokončili studium virtuální 
univerzity třetího věku (VU3V). Někteří 
z  našich řad promoci absolvovali již po-
druhé. I  když mnozí s  určitými obavami, 
ale jinak všichni s  potřebným elánem 
a především chutí vstupovali do studia při 
konzultačním středisku v Dešenicích, kte-
ré vzorně vedla ing. Helena Boučková. 
A co všechny během studia čekalo? Začali 
tématem Dějiny oděvní kultury II koncem 
roku 2014, následovalo téma Potraviny 
a  spotřebitel, pro většinu již obsahově 

poutavější. Následoval opět kurz Dějin 
oděvní kultury III. S  jarním semestrem 
v  roce 2016 přišlo téma Čínská medicína 
v  naší zahrádce. I  toto téma bylo zajíma-
vější a přitažlivější. Vždyť většina z nás má 
část bylinek na svých zahrádkách, i když 
o  tom vlastně nevěděla. Poté následovalo 
téma České dějiny a jejich souvislosti a na-
konec Etika, jako východisko z krize spo-
lečnosti.
Studenti po každém semestru splnili zá-
kladní povinnost spočívající ve složení tes-
tu skládajícího se z deseti otázek a násled-
ně testu závěrečného, který čítal 24 otázek. 

Poté jim byl do indexu (výkazu o  studiu 
v  programu celoživotního vzdělávání na 
vysoké škole) vlepen záznam o úspěšném 
ukončení příslušného tématu. 16. ledna 
2018 následovala promoce v  aule České 
zemědělské univerzity v Praze. VU3V v De-
šenicích pokračuje dál. Připomeňme, že 
již třetím během. Většina studentů proje-
vila zájem seznamovat se s dalšími téma-
ty s  jistě zajímavým obsahem. Nezbývá, 
než všem studujícím popřát hodně štěstí 
i v dalších letech.

-Jan Rejfek, účastník VU3V-

→   Jaro..., pokračování ze str. 1

Foto: Účastníci promoce společně s částí promočního kolegia. (Foto – archiv ČZU)
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TJ Start Dešenice z.s. slaví výročí

Letos uplyne již 50 let od založení míst-
ního fotbalového klubu – TJ Start Deše-
nice. Na letošní Anenskou pouť v sobotu 
28. července chystají fotbalisté velkou 

oslavu – sportovní den, jehož program 
přineseme v příštím čísle. Těšit se už teď 
můžete na přátelské utkání s fotbalovými 
internacionály.

Dnes si jen krátce připomeneme, jak to teh-
dy před 50 lety začalo.
V  roce 1968 se našli nadšenci, kteří fotba-
lový klub tehdy pod názvem TJ START 68 
Dešenice, založili a přičinili se o to, že zdej-
ší fotbal měl velmi dobrou úroveň. V době 
normalizace byla číslice 68 v názvu klubu 
trnem v  očích tehdejším mocným, a  proto 
když TJ START 68 Dešenice měl postoupit 
z okresního přeboru o třídu výš, zařídili, že 
klub skončil na druhém místě a byl mu tak 
znemožněn postupu do takzvané elitní sku-
piny. Přesto to hráče neodradilo a s vervou 
jim vlastní hráli dál a  fotbal se díky tomu 
v Dešenicích udržel i po další roky.
Nesmíme zapomínat na žákovské mužstvo. 
Z jeho kádru bylo doplňováno mužstvo do-
spělých a  řada hráčů se osvědčila v  muž-
stvech vyšších soutěží. Pod vedením svých 
trenérů získalo družstvo žáků několik mis-
trovských titulů v okresním přeboru. 

-František Klištinec, TJ Start Dešenice-

Čtvrtý ligový ročník hry pétanque 2018 se rozbíhá 
Čtvrtý ligový ročník hry pétanque 2018 se už 
rozbíhá. Je do něho přihlášeno rekordních 
dvacet účastníků. 5. dubna si všichni při-
hlášení vylosovali pořadí, uhradili potřebný 
startovní poplatek, připomenuli si upravená 
pravidla pro hru a stanovili termíny jarní čás-
ti soutěže. Pravidla umožňují, že z jakýchkoli 
důvodů (nemoc, úraz, práce atd.) si může ka-
ždý hráč dát „pauzu“ (i když je to nevýhod-
né). Tentokrát se započítávají vzdálenosti 
obou vržených koulí. Podle počasí bude jarní 
část končit v závěru června desátou hrou. 
Pokračovat budeme po prázdninách podzim-
ní částí. Výsledky jednotlivých her (po 10ti 

kolech) se sčítají a v závěru IV. ligového roč-
níku bude vyhlášen další král této soutěže.

Připomeňme, že vítězi předchozích ročníků 
se stali Z. Baraňák (2015), J. Karlovský (2016) 
a V. Úlovec (2017).
Na výroční valné hromadě byla schvále-
na úprava pravidel pro IV. ligový ročník 
2018. Účastníci poděkovali úřadu městy-
se a  sponzorům za podporu klubu. Bylo 
také rozhodnuto, jakým způsobem se klub 
bude starat o  sportovní zázemí v  prosto-
rách vodní nádrže.

-Jan Rejfek, prezident  
Pétanque clubu Dešenice-

Foto vítězů 2. místo J. Karlovský, 1. místo V. Úlovec, 
3. místo H. Linhartová

mužstva datum čas den

NÝRSKO B – DEŠENICE 21. 4. 18 15:00:00 so

DEŠENICE – VEŘECHOV 28. 4. 18 17:00:00 so

NEZAMYSLICE – DEŠENICE 5. 5. 18 17:00:00 so

DEŠENICE – ŽIHOBCE 12. 5. 18 17:00:00 so

K. HORY – DEŠENICE 19. 5. 18 17:00:00 so

DEŠENICE  - PLÁNICE 26. 5. 18 17:00:00 so

VELHARTICE – DEŠENICE 2. 6. 18 17:00:00 so

DEŠENICE – HRÁDEK 9. 6. 18 17:00:00 so

V. HYDČICE – DEŠENICE 16. 6. 18 17:00:00 so

Fotbal – nový rozpis jaro 2018 – www.startdesenice.webnode.cz
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Naše obce – Městiště
Městiště (něm. Dorrstadt), lidově též 
Tořtat se nachází 5,5 km jihovýchodně od 
Dešenic. Ves je doložena v roce 1554. Při-
bližně z té doby pochází mapka obchod-
ní stezky tzv. Výšinné ze Zwieselu do 
Klatov, na níž je Městiště již zakresleno. 
V  té době zde byly dvory kmecí s poplu-
žím – neboli selské dvory. Roku 1633 zde 
byla jedna krčma vejsadní, tj. svobodná 
s určitými právy. Podle berní ruly – vizi-
tace proběhla roku 1655 - bylo v Městišti 
(zde Věštišť) 7 sedláků a 1 zahradník, dvě 
usedlosti byly pusté. Koncem 18. stol bylo 
v  Městišti 18 domů, roku 1839 19 domů 
a 141 obyvatel. Spolu s Datelovem tvořily 
obě vsi od roku 1850 jednu samostatnou 
obec. Roku 1933 zde žilo 102 obyvatel. 
Byla zde pila, truhlář, podkovář a Denk-
cherzův hamr. Tato roubená budova stojí 
dodnes na svém místě – asi 1 km na jiho-
východ od vsi – a  je chráněnou kulturní 
památkou. Svému účelu sloužil hamr až 
do roku 1975. Vyráběly se zde sekery, mo-
tyky, radlice a  jiné nářadí z  dovezeného 
železa. Hostinský Wenzl Fleischmann 
odebíral pivo z dešenického pivovaru. Do 
jednotřídní školy chodily děti do Datelo-
va, kde byla expozitura děpoltické školy. 
Faru měli v Děpolticích, poštu a železnici 
v Dešenicích. I v Městišti působil spolek 
dobrovolných hasičů. 

Po roce 1945 byli původní obyvatelé až na 
výjimky (např. Denkscherzovi) odsunuti 
do Německa a Městiště se stalo odlehlým 
koutem. Snad z toho důvodu zde byla v 70. 
letech vybudována střelnice s  muničním 
skladem ve správě motostřeleckého plu-
ku z  Janovic nad Úhlavou. Dnes je jejím 
vlastníkem Národní park Šumava, který 
plánuje její demolici.
V současné době je Městiště navštěvova-
né především cykloturisty díky krásné 
okolní přírodě (přírodní rezervace Měs-
tišťské rokle) a  snadnému napojení na 
Onen Svět a Javornou. 

-Lenka Sýkorová-

Zajímavé přednášky 
v renesančním sále
Stalo se už pěkným zvykem, že tzv. rene-
sanční sál tvrze je využíván nejen jako ob-
řadní síň městyse (od roku 2015 se zde kona-
lo již 15 svateb a dvakrát jsme přivítali nové 
dešenické občánky), zasedací místnost pro 
jednání zastupitelstva či učebna univerzity 
třetího věku, ale slouží také jako přednáš-
kový sál. Letošní předjaří a jaro byla na tato 
setkání opravdu bohatá. V únoru jsme měli 
příležitost zažít japonský večer, spojený 
i  s  ochutnávkou japonského čaje a  jiných 
pochutin, ukázkami bojového umění bujin-
kan a poutavou výstavou s mnoha vzácný-
mi exponáty. Celým večerem nás provázel 
pan Luboš Pokorný s  přáteli. V  témže mě-
síci jsme vyslechli veselé povídání o Češích 
a Němcích na hranici v podání dvou přátel 
ze Zwieselu Edmunda Sterna a  Herberta 
Pöhnla. V  březnu nás se šumavskou divo-
činou seznámil průvodce po Národním par-
ku Josef Pecka a poslední jarní přednášku 
vyslechli posluchači v  prvním dubnovém 
týdnu, kdy do Dešenic přijel známý botanik 
Václav Větvička. 
Na podzim se připravuje další přednáška 
o  starých obchodních stezkách, tentokrát 
přijede pan Martin Kříž.

-Tomáš Šafařík-

Václav Větvička v Dešenicích

Na pozvání Spolku pro radost a  Úřadu 
městyse Dešenice přijel z  Prahy 7. dubna 
odpoledne do Dešenic Václav Větvička, 
fenomén botanické popularizace, známý 
dendrolog, zahradník, botanik, rozhlasový 
pracovník a spisovatel. 

V  renesančním sálu tvrze jsme měli mož-
nost poznat tohoto známého odborníka 
z jiné stránky, než jak jsme zvyklí ho vídat 
v  pořadu televizního Receptáře. Václav 
Větvička nás přesvědčil, že není jen znalec 
stromů či rostlin, ale také výborný pozo-
rovatel a  vtipný vypravěč. Poutavě mluvil 
o tom, jak se dostal do ranního pořadu Dob-
rá jitra Českého rozhlasu, četl ukázky ze 
svých knih, prokládal je příběhy ze života, 
svými postřehy.
Samozřejmě, že na závěr došlo i na „pozná-
vačku“ a rady posluchačkám, které z tašek 
vyndaly obrázky, listy a  okvětí nebo do-
konce i celé květiny v květináči. 
Mnozí odcházeli domů s koupenými kniha-
mi Václava Větvičky, do kterých si od au-
tora nechali vepsat podpis, popř. věnování.
Ráda bych podotkla, že ani od nás neodejel 
pan Větvička s prázdnou. Ukazovala jsem 
mu plakátek, kterým jsme avizovali jeho 
návštěvu v Dešenicích. Použila jsem na něj 
obal z jedné z jeho knih, jen prostřední část 
jsem vymazala a přepsala na plakátek. Vel-
mi mě potěšilo, že se mu líbil a že o jeden 
výtisk požádal. 

-Eva Kratochvílová-

Nový muzejní web spuštěn
1.dubna o Velikonoční neděli byla zaháje-
na již čtvrtá sezóna v Muzeu šumavského 
pivovarnictví – Tvrz Dešenice. Při této 
příležitosti byly představeny nové respon-
sivní webové stránky muzea podpořené 
Dispozičním fondem Euroregionu Šuma-
va. Partnerem projektu bylo Muzeum jízd-
ních kol v Arnschwangu, jehož zástupce 
p. Johann Hruschka nás také 1. dubna 
navštívil. Design webových stránek je 
pojat moderně a funkčně (tj. i pro tablety 
a chytré mobilní telefony), stránky jsou 
přeloženy také do němčiny a angličtiny. 
Krom historie zdejšího pivovaru a tvrze 
budou stránky přinášet aktuální infor-
mace o probíhajících výstavách a akcích 
konaných v muzeu, upozorňovat budou 
rovněž na přednášky konané v renesanč-
ním sále. Stránky najdete na adrese.
www.muzeum-desenice.cz

Foto: archiv
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Blahopřejeme jubilantům

Od 18. dubna
František Rychtera 72 
Miroslav Jakubec 65 
Helena Brožová 71

Květen
František Valeš 70 
Květoslava Kopencová 87 
Josef Čermák 55 
Zdeňka Nováková 81 
Josef Cihlář 55 
Jan Rejfek 65 
Jan Toman 55 
Václav Pytel 50 
František Pytel 75 
Stanislav Votava 50 
Jiří Ptáčník 72 
Jan Tesař 72 
Miroslav Raišl 70 
Ferdinand Janda 74 
Milan Mareš 60 
Václav Javorský 72 
Hana Linhartová 73

Červen
Jindřiška Kolářová 50 
Zdeňka Hagerová 65 
Vlastimil Kafura 70 
Terezie Mrázková 78 
Zdena Zemanová 65 
Zdeňka Klasnová 72 
Antonín Šetlík 65 
Helena Vaníčková 70 
Marie Hájková 84 
Paulína Preslová 74 
Pavla Křížová 75

Do 18. července
Marie Syrovcová 75 
Dagmar Kučerová 55 
Anna Straková 85 
Miloš Lerach 60 
Václav Jiřík 79

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.
2. číslo XII. ročníku vyšlo 18. 4. 2018 nákladem 300 výtisků.
Své příspěvky zasílejte na adresy: tajemnice@desenice.cz
a starostka@desenice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 30. 6. 2018.

N A RO D I L I  S E …
* Jan  Mazánek

* Luboš  Kajínek
* Norbert  Katyi

* Josefína  Šetlíková
* Diana  Jílková

Májové šipky
28. 4., 13.00, KD Milence

Evropský festival  
duchovní hudby
18. 5., 19.00, kostel sv. Miku-
láše, koncert dětských sborů 
Fialky a Berušky

Den dětí
1. 6., 15.00, hřiště u koupaliště

Jednání zastupitelstva
20. 6., 18.00, fara Děpoltice

Školní akademie
22. 6., 15.30, školní zahrada 
nebo KD Dešenice

Srandamač Žiznětice
23. 6., 13.00, náves v Žizněticích

Memoriál Františka Zachera
30. 6., začátek bude upřesněn, 
hřiště TJ Start Dešenice

Memoriál Karla Poláka
21. 7., začátek bude upřesněn, 
Hřiště TJ Start Dešenice

Zveme vás O P US T I L I  N Á S…
† Aloisie  Soušková

Městys Dešenice

UPOZORNĚNÍ
GDPR – ochrana osobních 
údajů od 25. května 2018
Pořádané akce budou fotografovány, 
případně natáčeny a fotografie či 
video budou zveřejněny na webových 
stránkách obce, v TV Filmpro či v De-
šenickém zpravodaji. Toto upozornění 
bude nadále povinné zveřejnit na 
pozvánkách a plakátech. V Dešenic-
kém zpravodaji bude moci pokračovat 
rubrika jubilantů a informace o naro-
zených a zemřelých pouze s výslovným 
souhlasem dotčených osob či jejich 
rodinných příslušníků.
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XXII.
Evropský 
festival 
duchovní 
hudby 
Šumava–Bayerischer Wald

Městys Dešenice Srdečně zve  
na koncert Dětských sborů
Fialky a Berušky z Klatov
18. května v 19.00
Kostel sv. Mikuláše

V Dešenicích byl zkolaudován 
nový autoservis

V říjnu roku 2017 byl v Dešenicích v areálu tvrze 
zkolaudován autoservis Strnad a byla mu přidě-
lena nová adresa Dešenice 211. V  autoservisu, 
který je otevřený každý pracovní den, jsou prová-
děny opravy osobních motorových vozidel všech 
značek. Další z řady služeb jsou softwarové úpra-
vy řídících jednotek neboli chiptuning se zapsá-
ním do TP, prodej náhradních dílů a pneuservis. 
Od jarní sezony 2018 je zde nově dostupná služba 
servisu klimatizací. Na Vaši návštěvu se těší ma-
jitel autoservisu Petr Strnad.

16. jízda  
Klatovskem

Tj. závod historických vozidel vyro-
bených do roku 1970 pojede 9. června 
přes Dešenice se zastávkou na tvrzi. 
Start je v 10 h v Eurocampu Běšiny, zá-
vodní auta a motorky jsou rozděleny 
do 6 kategorií podle data výroby. Akci 
pořádá Historic club PAMK Klatovy.


