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Milé čtenářky a milí čtenáři,

Ženy oslavily svůj svátek
16. března se v KD Dešenice opět sešly ženy
a dívky, aby oslavily mezinárodní den žen.
Pěkný program si pro ně přichystaly děti ze
Základní a mateřské školy, který doplnily
ještě rozdáním drobných vlastnoručně vyrobených pozorností z keramiky. Už podruhé nám k tanci a poslechu zahrála kapela
Pelíškové z Klatov, která svůj program ukončila až ve 21 h. Díky štědrému daru dvou

Dešenických v podobě 60 lahví výborného
vína byla letošní oslava dne žen opravdu veselá! Velké poděkování patří také pánům P.
Bekovi, S. Chlupovi, D. Kratejlovi, M. Kubátovi, J. Němcovi, H. Syrovcovi, T. Šafaříkovi
a R. Zachovi za pomoc při obsluze.
-ls
foto Eva Kratochvílová

Jarní týdny jsou příležitostí k pořádnému úklidu. Tradičně budeme sbírat
železný šrot, velkoobjemový a nebezpečný odpad. Věnujte však bedlivou
pozornost tomu, jaký odpad lze svážet.
Letos budeme mít příležitost k odložení již nepotřebného šatstva, obuvi,
knih a domácích potřeb – svou sbírku
opět pořádá Diakonie Broumov, sociální družstvo a naše obec se k ní připojí.
Uklidíme si, a ještě posloužíme dobré
věci. Termíny jednotlivých sběrných
dnů najdete na s. 2.
Na jaře je pro vás připravena opět řada
příležitostí k setkávání – zajímavých
sportovních a kulturních akcí, jejichž
výčet najdete na s. 8.
Přeji vám všem příjemné a pohodové
jarní dny


Lenka Sýkorová
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Aktuality z úřadu

Z činnosti rady a zastupitelstva

Sběr železného šrotu
Pořádá SDH Dešenice v sobotu 27. dubna.
Od 8 h bude zahájen svoz.

Sběr objemného a nebezpečného odpadu

Proběhne 11.–13. května. V sobotu
11. 5. budou přistaveny kontejnery na
objemný odpad na obvyklých místech
mezi 8–13 hod. v Dešenicích na návsi,
v Děpolticích, v Divišovicích, v Milencích a v Žizněticích (velkoobjemový
odpad jsou např. matrace, čalouněný nábytek, kočárky aj.) V pondělí
13. 5. bude svážen nebezpečný odpad
(kompletní chladničky, mrazničky,
pračky, trouby, vysavače, žehličky,
počítače, televize, ojeté pneumatiky
z osobních vozů, barvy, staré mastné
hadry apod. nikoli eternit!)

Očkování psů

se bude konat v sobotu 4. května od
13 h na návsi u kašny a zhruba od 14 h
v Žizněticích.

RADA schválila pacht obecních pozemků
dle vyvěšeného záměru a 10% navýšení
nájmu v obecních bytech.
Na základě žádostí o individuální dotace
z rozpočtu obce 2019 byly přiděleny dotace
těmto subjektům: Český rybářský svaz z.s.
– 5 000 Kč, Dešenický malíček – 10 000 Kč,
SDH Dešenice – 21 000 Kč, TJ Start Dešenice – 20 000 Kč, SDH Žiznětice – 6 700 Kč, SK
Norton Milence – 10 000 Kč, MS Diana Dešenice – 5 000 Kč a SDH Milence – 10 000 Kč.
ZASTUPITELSTVO na svém prosincovém jednání pověřilo starostku kontrolou
napojení resp. placení stočného všech domácností v částech obce Dešenice a Milence. Kontrola proběhla ve spolupráci s DSO

Diakonie Broumov,

Sbírka pro diakonii
Broumov

V týdnu od 13. do 17. května v kanceláři úřadu městyse. Bližší informace na
této straně.

Oprava střechy na kostele
sv. Isidora v Děpolticích

Údolí pod Ostrým. Vlastníci nemovitostí,
které dosud nejsou napojeny, vyplnili dotazník, který bude dále sloužit jako podklad pro kontrolu České inspekce životního prostředí.
Zastupitelstvo schválilo na březnovém
zasedání bezúplatný převod pozemků
od Státního statku Jeneč, sloužících jako
místní komunikace v Milencích a v Děpolticích. Komunikace v Děpolticích (směrem
do Datelova) bude opravena díky dotaci
400 tis. Kč poskytnuté z Plzeňského kraje
– Program stabilizace a obnovy venkova
2019. Koupí obec získá od Státního statku
Jeneč další tři pozemky v k. ú. Dešenice
v ceně 75 tis. Kč.
-úm-

sociální družstvo

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy

Věci, které vzít nemůžeme:
•
•
•

Firma Tegmento z Rokycan již dokončuje opravu střechy na kostele
sv. Isidora v Děpolticích za dohledu
orgánů státní památkové péče.

ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se v Dešenicích uskuteční :
Ve dnech: 13.—17. 5. 2019
čas: v době úředních hodin
místo: Úřad městyse

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 491 524 342, 224 316 800

Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie
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Mateřská škola na výletě v planetáriu

Pro děti školkového věku je důležité, aby si
spojovaly své nabyté vědomosti s prožitky.
Pokud něco dítě jen slyší, mnoho z toho si
nezapamatuje. Pokud něco jen vidí, také
to nemá ten kýžený efekt. Vždy je potřeba upevňovat paměť právě prožitky. Toho
jsme se drželi i v případě tématického bloku „Cesta ke hvězdám.“ Rozhodli jsme se,
že společně uspořádáme výlet do plzeňského 3D Planetária, které je součástí známé Techmánie.
Naplánovat a zorganizovat výlet tak, aby
se dal realizovat, nebylo jednoduché. Nicméně to stálo zato. Už samotná cesta vlakem děti bavila, přestože jsme již v Janovicích nabrali dvacetiminutové zpoždění.
Dětem to nevadilo, alespoň byl čas řádně
se posilnit svačinkou ze školky i dobrotami, které maminky přibalily. Cesta se ještě
maličko zkomplikovala tím, že mezi Kla-

SDRUŽENÍ
DOBROVOLN ÝCH
HASIČŮ

SDH Žiznětice
…opět zve hasičská družstva k účasti a návštěvníky k povzbuzování svých favoritů
na tradiční Žiznětický srandamač, který
bude jako obvykle složen ze dvou disciplin – štafety a útoku v nepředvídatelném
terénu tamní návsi. Nezapomeňte se proto
dostavit 1. června odpoledne ve 13 h!

tovy a Švihovem jsme se z důvodu výluky
přesouvali náhradní autobusovou dopravou. Ani to nám vrásky nedělalo. Výlet byl
o to zajímavější. Mít krásný zájezdový autobus jen pro sebe, taky není k zahození.
:-) Cesta ze Švihova do Plzně - zastávky už
pokračovala bez dalších překvapení.
Do 3D Planetária jsme dorazili tak akorát, abychom nezmeškali promítání, které je určené pro děti „školkového“ věku.
Animované postavičky šakala a kocoura
dětem představily planety naší Sluneční
soustavy, vysvětlily, jak je to s Měsícem,
který je někdy vidět jako srpeček, někdy
jako půl palačinky, a někdy jako vypečený
koblížek. Děti byly nadšené z nevšedního
zážitku promítání na kopulovitý strop,
z informací, které slyšely i z legrácek, které
zmiňovaní „animáčci“ předváděli.
Následovala prohlídka interaktivních

exponátů, které si děti mohly vyzkoušet
a obdivovat.
A protože se blížila doba oběda, čekalo nás občerstvení v jídelně, kde si děti
snědly řízečky s chlebem a tím se posilnily
na zpáteční cestu.
Na vlakovou zastávku jsme raději dorazili
s předstihem, a aby čas čekání nebyl nuda,
strávili jsme ho na dětském hřišti, které se
nachází v bezprostřední blízkosti. Když už
bylo slyšet hlášení nádražního rozhlasu,
vrátili jsme se na peron a čekali. Zpáteční
vlak byl dost obsazený, a to i ve vagónu,
který je určený cestujícím s dětmi do deseti let. Většina cestujících to nerespektuje,
a tak nám nezbylo, než se rozesadit v několika kupíčkách. Nicméně spolucestující
byli prima a „naše“ děti si oblíbili a rozvinuli s nimi přátelské hovory. Čas jsme měli
až do přestupu v Klatovech, takže byl klid
na to, zbaštit všechny zbytky svačin, které
se ještě v batůžcích našly. Cesta z Klatov
do Dešenic už utekla jak voda. Na nádraží
v Dešenicích nás vyhlíželi rodiče, někteří
nás potkali cestou ke školce. Byl to výlet,
který opravdu stál zato. Bylo to prima a důkazem jsou následná hodnocení dětí i rodičů, kteří zprostředkovaně od dětí věděli,
jak jsme si to užili.

Přeji vám krásné jarní počasí a spousty
zážitků s vašimi dětmi. Protože právě ty
zážitky jsou něco, co neztrácí cenu a jsou
k nezaplacení a většinou nemusí být finančně náročné...
-Renata Vlčková-

Sdružení dobrovolných hasičů Milence
SDH Milence uspořádal v klubovně
12. dubna turnaj ve hře prší. Sešlo se celkem 20 účastníků, kteří do večerních hodin odehráli osm kol.

4. května vás zveme na již 12.
ročník Májových šipek. Sejdeme
se jako obvykle v sále KD Milence.
Od 13:00 začíná soutěž dětí,
od 15:30 dospělých.
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Základní škola Dešenice
Posledních 14 dní…
…teď

Začal nový rok a ve škole nás čekalo opět
hodně práce. Blížilo se totiž pololetní vysvědčení a to je nejvyšší čas zapracovat na
vylepšení známek. Ale nejen prací je člověk
živ. Letos jsme se posunuli opět na začátek
prázdninového kolečka, takže jarní prázdniny proběhly od 4. 2. do 8. 2. 2019. A povedly se. Napadl sníh a bylo krásné počasí.
V sobotu 14. 2. si děti zařádily na maškarním bále. Krásných a vtipných masek se
sešlo opravdu hodně.
Zúčastnili jsme se okrskového kola recitační soutěže. Do dalšího kola jsme nepo-

máme ve škole docela problematických. V obci jsou tři rodiny v neustálém sporu. Své neshody pak přenášejí
na děti, které si vyřizují účty ve škole.
Děti si tím zbytečně způsobují kázeňské problémy, narušují pohodu a klid,
které doposud ve škole vládly, neustále
něco musíme řešit, všem to kazí náladu! Rodiče, prosím vás, vysvětlete dětem, že problémy dospělých si řeší dospělí a dětem patří čas na učení, hru,
zábavu, radost, klid a pohodu!

stoupili, ačkoli šikovné recitátory bychom
měli! Hodně dětí trápí vady řeči!!! Apeluji
tímto na rodiče dětí , byť jen s drobnými
vadami, navštivte logopedickou poradnu.
Nápravě řeči se věnuje i PhDr. et Mgr. Markéta Štochlová v Nýrsku, která provozuje
logopedickou ordinaci, provádí prevenci,
diagnostiku a terapii poruch komunikace
u dětí i dospělých.
Jednou ze společných akcí dětí MŠ a ZŠ bylo
vystoupení k oslavám MDŽ dne 16. 3. 2019
v kulturním domě. Věřím, že jsme našim
ženám udělali radost nejen tancem a zpěvem, ale že je potěšily i drobné dárečky
z keramické dílny.
22. 3. 2019 jsme navštívili cyklistické muzeum v Arnschvangu. Výletu se ale mohly
zúčastnit pouze děti s cestovním dokladem
nebo OP. Tam se nám moc líbilo.
3. 4. 2019 proběhl zápis dětí do 1. ročníku
ZŠ pro školní rok 2019/2020. Bylo přijato 8
budoucích prvňáčků + udělen jeden odklad
povinné školní docházky.
Věnujeme se přípravám na Velikonoce. Děti
vyrábějí spoustu dekorativních předmětů. Navštívíme další divadelní představení v Nýrsku i v Klatovech, přivítáme nové
občánky, začínáme přemýšlet o školním
výletě, prostě čeká nás spousta akcí a zážitků. A to vše stihneme v souladu s výukou!
Učební osnovy plníme dle plánů RVP. Na
malých školách to totiž jde!
-such
Foto Y. Suchanová a E. Kratochvílová

Zápis do Mateřské
školy Dešenice,
okres Klatovy pro
školní rok 2019/2020
pondělí 6. 5. 2019
od 8–11 hodin
a od 13 do 15 hodin
Telefon 376 571 544
Otevřeno od 6.30 do 15.30
Informace a fotogalerie na:
www.zsamsdesenice.info
E-mail: msdesenice@seznam.cz

Co k zápisu potřebujete?
• Rodný list dítěte
• Průkaz totožnosti zákonného
zástupce (OP)
• Vyplněnou žádost k předškolnímu
vzdělávání včetně potvrzení od
lékaře (přihlášku naleznete na našich stránkách, případně k vyzvednutí přímo v MŠ)
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Kouzelná geometrie moc kouzelnou nebyla, spíše dala zabrat

V pořadí dalším již třetím semestru v rámci běhu univerzity třetího věku se studující
seznámili s tématem „Kouzelná geometrie“. Dle vyjádření části studujících moc
kouzelná nebyla, spíše dala zabrat. Bylo
zapotřebí vyšší pozornosti a logického
uvažování. A protože obsah studujícím nic
moc neříkal, i když jsme se vraceli k řadě
informací ze školy, které jsme ale studo-

Poznávací exkurze
pokračují
Obce Akčního sdružení Královský hvozd
a Dobrovolného svazku obcí Úhlava dál
spolupracují a v současnosti realizují ze
získané dotace projekt přeshraničních
poznávacích akcí z Evropského fondu pro
regionální rozvoj. První dvě exkurze se
uskutečnily na podzim minulého roku.
Bohužel bez účasti zástupců z Dešenic.
Další dvě poznávací akce se ale uskuteční v květnu tohoto roku. Konkrétně 8.
května se pojede do Německa. Účastníci
se mohou těšit na poutní místo v Neukirchenu a historických dolů těžby stříbra
v Lamu. Navštíví také zoologickou zahradu v Lohbergu a v závěru celé poznávací
akce je čeká procházka k Malému Javorskému jezeru. Akce je určena přednostně
pro rodiny s dětmi.
Naopak v soboru 11. května bychom měli
přivítat sousedy z Německa u nás. Všechny čeká rozhledna Špičák, vodopád Bílá
strž, v Nýrsku se všichni účastníci podívají na vystoupení dětí z Domova dětí a mládeže v Nýrsku. V Dešenicích účastníci
ochutnají pivo a prohlédnou si Muzeum
šumavského pivovarnictví. Z fotografií
pořízených v rámci poznávacích exkurzí
bude zhotoven kalendář pro rok 2020. Ten
by měl být k dispozici zdarma v jednotlivých obcích.
Spolek pro radost vedený A. Halasovou se
o květnových akcích dozvěděl z Nýrska,
a tak se těchto exkurzí zúčastní. O těch
podzimních v minulém roce nevěděl,
a tak se nabízí otázka, proč vedení městyse nevyslalo na tyto exkurze své zástupce.
-Jan Rejfek, čestný člen spolku-

vali již dávno. Tentokrát studiu nikdo moc
nefandil. Nicméně se vycházelo z toho, že
i ve škole jsme měli předměty populární
a méně populární. Při studiu jsme měli na
mysli jednu moudrou radu: „Chraň si zrak
pro krásy světa.“ Během studia se hovořilo
o geometrii, kterou jsme poznali ve škole,
ale i v architektuře a v umění. A tak mnozí
z nás viděli místa, která ještě neviděli.

Nakonec všech šestnáct účastníků téma
zvládlo. 9. dubna jsme vyslechli poslední
lekci s názvem „Geometrie v živé přírodě“.
Poté již následovaly testy k samotné lekci
a především testy závěrečné čítající 24 otázek ze všech témat, která studující během
zimního semestru absolvovali.
Do dalšího čtvrtého semestru se na základě splnění podmínek studia kvalifikovali Eva Kratochvílová, Jiří Kratochvíl,
Ivana Zahutová, Zdena Baraňáková, Zdenek Baraňák, Jaroslava Vávrová, Milada
Čermáková, Jan Rejfek, Anna Halasová,
Miroslava Vlčková, Miroslav Raišl, Jitka
Rakovcová, Zdena Zemanová, Květoslava Rosecká, Věra Jandovská a Stanislav
Čedík. A jaké téma si studující vybrali
tentokrát? Po letní přestávce je od 2. října 2019 čeká genealogie, aneb hledáme
své předky.
-Jan Rejfek, účastník VU3V-

5. ligový ročník hry pétanque v Dešenicích odstartoval
Počátkem dubna
se sešli přihlášení hráči hry pétanque na zahájení V. ligového
ročníku. Šestnáct
hráčů si připomnělo základní pravidla této
nenáročné, ale zajímavé hry, kterou mohou
hrát všichni bez rozdílu věku. Následně
byla podána informace o možnosti si zahrát
s družstvem v Nýrsku. Vedení pétanqueclubu proto vejde ve styk se zástupci klubu
v Nýrsku a dohodnou se podrobnosti odehrání vzájemného turnaje se stanovením
termínu.
Turnaje se budou hrát opět ve dvou skupinách s osmi účastníky. Novinkou je, že se
za vítězství v jednotlivých kolech, ale i turnajích, nezískávají žádné bonusy. Vítězem
celého ligového ročníku se tak stane ten
hráč, který získá nejméně centimetrů, tedy
bude mít minimálně jeden ze dvou hodů

nejblíže košonku. Každý hráč přitom bude
mít dva vrhy koulí, počítat se mu bude do
soutěže ale jen ten lepší, kratší. Druhý vrh
se nebude měřit.
Hráči si vylosovali postupně tato startovní
čísla: v první skupině je jedničkou Zdenek
Baraňák, další pořadí si vylosovali Miroslav Raišl, Anna Halasová, Eva Kratochvílová, Miroslava Vlčková, Mili Čermáková,
Jan Rejfek a Jiří Ptáčník. Druhou skupinu
tvoří Zdena Baraňáková j., Jaroslava Vávrová, Josef Karlovský, Jiří Kratochvíl, Zdena
Baraňáková s., Věra Jandovská, Miroslav
Miškovič a Zdena Ptáčníková. Ligový titul neobhájí loňská vítězka této hry Hana
Linhartová, která se z turnaje omluvila.
Hracími dny se stal čtvrtek odpoledne, kdy
se vždy odehraje 10 kol. První turnaj byl
odehrán 11. dubna. Jarní část soutěže bude
odehrána do konce června.
-J. Rejfek, šéf Pétanqueclubu Dešenice-

Dešenice budou hostit účastníky univerzit třetího věku
28. května se v Dešenicích uskuteční celostátní seminář pro účastníky univerzit
třetího věku. V kulturním domě se má sejít
více než dvě stě studentů, tutorů a dalších
hostů. Akci pořádá Česká zemědělská univerzita – Provozně ekonomická fakulta
ve spolupráci s Městysem Dešenice a jeho
konzultačním střediskem, které vede Ing.
Helena Boučková.
Kromě semináře se místní konzultační
středisko bude podílet na celé organizaci
tohoto setkání, zajištění občerstvení a zce-

la jistě se pochlubí i pošumavsko dešenickým gulášem. V rámci doprovodného
programu si účastníci prohlédnou Muzeum šumavského pivovarnictví, navštíví
Úpravnu vody v Milencích a přehradní
nádrž. Zájemci se seznámí s oázou zdraví
a také pyramidou, která bude postavena
v nejbližších týdnech.
Celá akce zcela jistě přispěje k popularizaci městyse a práce jeho občanů.
-Jan Rejfek, účastník VU3V-
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Tvoření na tvrzi potřinácté

Dešenický malíček
je už v plném
provozu

V sobotu 13. dubna proběhlo velikonoční
tvoření. Letos bylo pro návštěvníky připraveno celkem 24 stánků s tvořivými dílničkami pro děti i dospělé. Na akci se těší i ti,
co netvoří, ale mohou si nakoupit výzdobu
k velikonočním svátkům, jakož i ti, co se
rádi potkávají u kafíčka jen tak na pokec.
Naučili se k nám do Dešenic jezdit zájemci
ze širokého okolí, což nás velmi těší. Příští
tvoření – adventní a vánoční bude 23. lis-

topadu. Spolek pro radost se těší též, snad
jen přáním, aby to zase tak rychle neuteklo, protože mezitím plánujeme i další akci.
Rádi bychom v polovině května slavnostně
otevřeli zahradu - oázu zdraví a do chodu
uvedli i pyramidu, která bude její součástí. O přesném termínu bude veřejnost včas
informována.
-Anna Halasová, Spolek pro radost-

TJ Start Dešenice
Fotbalisté TJ Start Dešenice, z.s., vstoupili
do pokračování ročníku 2018/2019 vítězně, když na hřišti Dukly Janovice B dokázali vyhrát 3:0. Poté přišly dvě prohry
a to v domácím utkání se Sokolem Kolinec
4:2 a týden poté ve Veřechově s místním
Sokolem smolně 3:2. Ovšem v posledním

Je vaše dítě ještě na školku moc
malé? Na Dešenický malíček je velké akorát! Každodenní nekonečný
úklid a vaření počká, pojďte vypustit svého raubíře do naší herničky
a na chvilku si v klidu popovídat
s dalšími maminkami z okolí.
Slavnostní otevření naší herny pro
nejmenší, které se konalo v sobotu 2.
února, mělo nevídaný úspěch. Dorazila spousta lidí a děti si nadšeně hrály.
Nechybělo ani občerstvení a barevné
nafukovací balonky, které si děti mohly odnést domů na památku z odpoledne plného her.

Přijďte si také hrát!
domácím utkání a po hezkém výkonu vyhráli 4:0 s Tatranem Velké Hydčice. Vedení klubu i samotní hráči doufají, že našim
fanouškům budeme přinášet hezké sportovní zážitky a výkony v podobě výher
v roce 2019 i nadále.

www.startdesenice.webnode.cz

mužstva

datum

čas

den

PLÁNICE – DEŠENICE

20. 4. 2019

17:00:00

so

DEŠENICE – NÝRSKO

27. 4. 2019

17:00:00

so

K. HORY – DEŠENICE

4. 5. 2019

17:00:00

so

DEŠENICE – HARTMANICE

11. 5. 2019

17:00:00

so

HRÁDEK – DEŠENICE

18. 5. 2019

17:00:00

so

DEŠENICE – VELHARTICE

25. 5. 2019

17:00:00

so

ŠVIHOV – DEŠENICE

1. 6. 2019

17:00:00

so

DEŠENICE – ŽIHOBCE

8. 6. 2019

17:00:00

so

SVÉRADICE – DEŠENICE

15. 6. 2019

17:00:00

so

-František Klištinec, TJ Start Dešenice-

V Dešenickém malíčku se děti naučí vycházet s ostatními dětmi a ještě
před nástupem do školky poznají své
budoucí spolužáky.
Otevřeno máme každé pondělí a ve
středu od 15 do 17 hod. a pátky od 9
do 11 hod. Hodí se vám to jindy? Nebo
byste rádi vyrazili na výlet mimo zdi
Malíčku? Tak nám napište na naší
facebookovou stránku a můžeme se
domluvit.
Plánujeme také nejrůznější dílničky
pro nejmenší i tvořivé maminky. První se bude konat v sobotu 4. května od
15 do 17 hod.
Více informací najdete na: www.
facebook.com/desenickymalicek
-Ivana Vaňkátová-
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Naše obce – Dešenice
V našem seriálu o minulosti našich obcí
jsme jednu zatím vynechali, a sice nejstarší
a nejlidnatější Dešenice. Blížící se 750. výročí od první zmínky (v roce 2022) je příležitostí to napravit a představit si Dešenice v různých souvislostech. Nejprve se zastavíme
u kulturních památek. Že je památkou tvrz
a kostel sv. Mikuláše je celkem známo, památkami jsou však i kašna a socha sv. Jana
Nepomuckého na návsi.
Kašna na návsi byla původně dřevěná
a sloužila jako zdroj vody. V roce 1878 byla
vybudována kamenná kašna – ze světlé
hrubozrnné žuly. V roce 1903 byla kašna
buď rozšířena nebo opravena, jak udávají
kamenné desky. Rozměry kašny jsou velkorysé 6 x 6 m, hloubka 1,2 m. Podle obecní
kroniky byla roku 1931 kašna opatřena vo-

dotryskem, umístěném ve středovém pilíři
o výšce 2,3 m. Tehdy převládala již její dekorativní funkce, neboť před 1. světovou
válkou byl v obci vybudován vodovod.
V roce 1958 byla prohlášena nemovitou kulturní památkou.
Socha sv. Jana Nepomuckého je čistě provedená rokoková pískovcová socha. Na podstavci čteme latinský nápis s chronogramem A PRAENOBILI KRAVSIANA STIRPE
DATVM HONORI SANCTI IOANNIS NEPOMVCENI. Sečteme-li zvýrazněné římské
číslice, dostaneme letopočet 1774. V češtině nápis zní: Od urozeného Krausovského
rodu darováno k poctě svatého Jana Nepomuckého. Socha je památkově chráněna
od roku 1969.
-ls-

Návštěva v muzeu kol v Arnschwangu

Foto Herbert Pöhnl

Na pozvání Fahrradmuseum Arnschwang
neboli muzea jízdních kol v Arnschwangu
jely děti ze základní školy v Dešenicích 22.
března na zajímavý výlet. Muzeum spravované stejnojmenným spolkem sídlí v bývalém zájezdním hostinci, ležícím přesně
v polovině cesty mezi Plzní a Regensburgem. Zájezdní hostince stávaly podél hlavních cest a obchodních stezek. Obvykle
sloužily také jako přepřahací stanice pro
koně, kde bylo možno v případě potřeby

nejen přespat a najíst se, ale i napojit, nakrmit nebo i vyměnit koně. Běžným vybavením zájezdního hostince bývaly stáje,
ledovna, stodoly (sklady sena a slámy)
Ostatně model původního hostince jsme si
mohli prohlédnout i v expozici muzea, která je jinak věnována historii bicyklů od prvopočátků před 200 lety až do současnosti,
navíc doplněna řadou kuriozit – jako plně
vybavená stará dílna pro opraváře, kola
pro hendikepované apod. Děti nejvíc zau-

jala závodní dráha. Při muzeu byla vytvořena také dílna, kde jsme si mohli zkusit
jednoduché opravy – zalepení pneumatiky, či promazání přehazovačky. Na závěr
nás čekalo občerstvení před cestou domů.
Poděkování patří panu Stanislavu Kindlmanovi, který nás do Arnschwangu bezpečně dovezl a organizátorům návštěvy
muzea paní Sandře Münch a panu Johannu Hruschkovi za milé pozvání!
-ls-
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Zveme vás

Poutavě o rodopisu / přednáška

Májové šipky
4. 5., 13.00, KD Milence

Jak zpracovat rodinnou
historii
23. 5., 17.00, renesanční sál
tvrze Dešenice, Přednáška
Aloise Sassmanna

Děti dětem
24. 5., 16.00, Hasičská zbrojnice,
Dešenice, netradiční bazárek
hraček s promítáním pohádky

Vítání občánků
30. 5., 17.00, renesanční sál
tvrze Dešenice

Den dětí
31. 5., koupaliště Dešenice

Srandamač Žiznětice
1. 6., 13.00, Hasičská soutěž

Školní akademie

23. května přivítáme v renesančním sále
Mgr. Aloise Sassmanna z Tábora - publicistu, který se tématu rodopisu neboli genealogii věnuje dlouhá léta a je v tomto oboru
nad jiné povolaným odborníkem – např.
pro Český rozhlas v Českých Budějovicích
připravoval pořad Kořeny, z nějž sestavil

čtyři knihy. V přednášce pod názvem Jak
zpracovat rodinnou historii - se mj. dozvíme, jak začít se sestavováním rodokmenu
a co všechno lze ze starých archivních záznamů vyčíst.
Hudební doprovod přednášky přislíbil
p. Samuel Kaleta z Nýrska. Začínáme v 17 h.

SK Norton srdečně zve na

21. 6., místo konání dle počasí

Memoriál Josefa Staňka

Jednání zastupitelstva

Turnaj v malé kopané

26. 6., 18.00, Žiznětice,
hasičská klubovna

Memoriál Františka Zachera
29. 6., 14.00, hřiště TJ Start
Dešenice

Memoriál Josefa Staňka
13. 7., 9.00, hřiště Milence, turnaj
v malé kopané

Městys Dešenice
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 XIII. ročníku vyšlo 18. 4. 2019 nákladem 300 výtisků.
Své příspěvky zasílejte na adresy: tajemnice@desenice.cz
a starostka@desenice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 6. 7. 2019.

13. července, 9.00
Hřiště Milence

SDH Dešenice
pořádá tradiční

Memoriál
Františka
Zachera

Hasičská soutěž
družstev
29. června, 14.00
Hřiště TJ Start
Dešenice

