
Milé čtenářky a milí čtenáři, 
Máme tu zas podzim, a  i  když uvnitř 
čísla najdete pozvánky i na předvánoč-
ní akce, přece jen do Vánoc ještě pár 
týdnů zbývá. Nenechme si tedy vnutit 
obchodními řetězci, že je už čas na ná-
kupy dárků. Připravili bychom se tak 
o  krásný čas podzimu, který v  těchto 
dnech panuje. Je to i  čas vzpomínání 
na naše zemřelé, proto tentokrát na-
jdete i text o dešenickém hřbitově, pro 
nějž bylo více jak před sto lety vybráno 
opravdu krásné místo.
Je to určitě skvělý pocit, když slavíte 
velký úspěch ve svém koníčku. V  po-
sledním letošním čísle Dešenického 
zpravodaje bych vás proto ráda ješ-
tě upozornila na mladé sportovkyně 
z Dešenic a Milenců, jejichž dlouhodo-
bé zájmy byly letos korunovány oprav-
du znamenitými umístěními na závo-
dech a můžeme na ně být pyšní.

Příjemné čtení vám přeje

 Lenka Sýkorová
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Fidži a Francouzská Polynésie 
8. 11., 18.00, renesanční sál tvrze, Dešenice.
Přednáška Václava Petelíka  
o tichomořských ostrovech
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Čipování psů 
Městys Dešenice v  případě zájmu více 
chovatelů zajistí očipování psů zvěro-
lékařem (viz upozornění Státní veteri-
nární správy na této straně). Bližší in-
formace v kanceláři úřadu. 

Změna územního plánu
Úřad městyse připravuje podklady pro 
návrh změny územního plánu. Odsou-
hlasení podnětů proběhne ještě na 
jednání zastupitelstva v prosinci 2019.

Sběr olejů
Od 1. 1. 2020 jsou obce povinny zajistit 
třídění rostlinných olejů a  tuků. Pře-
pálený olej či tuk v uzavřené PET lahvi 
bude možné vhodit do sběrné nádoby, 
která bude umístěna v areálu tvrze. Ne-
budou se sbírat živočišné tuky ani mo-
torové oleje!

Svoz nebezpečného 
odpadu
V  pondělí 11. listopadu bude svážen 
nebezpečný odpad, připravit jej na 
viditelné místo můžete o  víkendu 9. 
a  10. listopadu. Nebezpečný odpad 
jsou kompletní chladničky, mrazničky, 
pračky, myčky nádobí, trouby, vysava-
če, žehličky, počítače, televize, osvět-
lovací tělesa, vrtačky, pily, šicí stroje, 
hračky na baterky, ojeté pneumatiky 
z osobních vozidel, barvy, staré mastné 
hadry apod.

Kompostárna Děpoltice
Bude otevřena každou sobotu dopole-
dne od 9 do 12 h do odvolání.

Aktuality z úřadu Z činnosti rady a zastupitelstva
Rada městyse v  letních měsících pře-
devším zajišťovala opravy v  obecních 
bytech, kterých je v  obci celkem 29. Do 
konce roku by měla být ještě rozšířena 
pergola u  hostince v  Dešenicích. Bude 
ještě opravena část střechy na KD Deše-
nice, akci podpořil Plzeňský kraj částkou 
150 tis. Kč. Je to zároveň poslední naplá-
novaná investiční akce v letošním roce. 

Zastupitelstvo se sešlo jen v září a schvá-
lilo finanční podporu místní prodejně 
a  podněty na změnu územního plánu. 
Poslední letošní jednání zastupitelstva 
proběhne 11. prosince. Projednáván 
bude rozpočet na rok 2020.
 -ls-

Dešenice obhájily bronz v třídění odpadů

Odměnu 10 000 Kč získaly Dešenice za 
3. místo v soutěži třídění odpadů „My už 
třídit umíme!“, kterou organizuje Plzeňský 
kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM 
a.s. a  Regionální rozvojovou agenturou 
Plzeňského kraje. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 491 obcí z  celkem 501 obcí kraje. 
Zásadním kritériem pro hodnocení bylo 
množství vytříděných odpadů na jedno-
ho obyvatele a  počet tříděných komodit. 

Soutěž má celkem tři kategorie: obce do 
300 obyvatel, 301-1000, a od 1001 obyvatel. 
Oceněno bylo v každé kategorii prvních de-
set obcí. Celkem 30 obcí pak bylo pozváno 
5. září na slavnostní vyhlášení do Marián-
ské Týnice. Za toto krásné umístění se sluší 
poděkovat všem občanům, kteří si dávají 
práci s tříděním odpadů a pečují tak o zlep-
šení životního prostředí.
 -ls-

ZŠ Dešenice spolu 
s profesionálními 
hudebníky vás zve na 
Adventní koncert, 
13. 12. v 17 h, kostel 
sv. Mikuláše

Foto Karolina Duschková
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Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, 
společenská odpovědnost, nebo ochrana 
životního prostředí za něco moderního 
a  líbivého, s  čím přicházejí eko-nadšenci 
v posledních letech. 
Jde však o  velký omyl, ochranou přírody 
se lidé začali zabývat už v průběhu 19. sto-
letí, sice nepoužívali termíny „ekologie“ 
a „společenská odpovědnost“, ale již teh-
dy si uvědomovali, že se krajina v  Česku 
v  průběhu staletí hodně změnila a  v  dů-
sledku lidské činnosti na mnoha místech 
i značně poškodila. 
Osvícení šlechtici proto začali na svých 
panstvích zřizovat přírodní rezervace, 
kde bylo zakázáno hospodařit a  obdělá-
vat půdu. Nejstarším chráněným územím 
v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezer-
vací v Evropě je Žofínský prales, který byl 
vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů. 
V dnešní době si už nevystačíme jen s vy-
hlašováním chráněných území, je potřeba 
dělat víc. Firmy při svém provozu přemýš-

lejí, jak ušetřit energie, nejen z  důvodu 
ekonomických, ale také proto, aby šetřily 
ubývající přírodní zdroje. V  kancelářích 
svítí úsporné světelné zdroje, budovy do-
staly zateplení, řada firemních materiálů 
zůstává jen v elektronické podobě, tiskne-
me jen to, co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i  města 
a  obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze 
svých rozpočtů přispívají na zachování 
linkových autobusů a vlaků, nahradily ve-
řejné osvětlení za úspornější světla, pod-
porují místní firmy, motivují spoluobčany 
k  důslednému třídění odpadů. Recyklace 
může pro obce znamenat důležitou úspo-
ru. Zatímco netříděný odpad musí obec 
předat specializované firmě, která si ne-
chá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný 
odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní 
systémy zcela zdarma. 
Zpětný odběr vysloužilých elektrozaříze-
ní a jejich následná recyklace se vyplácejí 
hned dvakrát: umožňují totiž opětovně vy-

užít materiály a šetří přírodní zdroje. Dru-
hotné suroviny získané z  recyklace jsou 
levnější než nová těžba. Navíc recyklace 
zamezí úniku škodlivých látek (například 
rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr světelných zdrojů i  dalších 
elektrozařízení pro naši obec zajišťuje 
kolektivní systém EKOLAMP, který v  Čes-
ké republice vytváří hustou síť sběrných 
míst, přispívá na provoz sběrného místa, 
zajišťuje přepravu sběrných nádob do re-
cyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky 
tomu ušetří městys Dešenice finanční pro-
středky, které bychom jinak museli utratit 
na likvidaci nebezpečných odpadů. 
Ročně se prostřednictvím kolektivního 
systému EKOLAMP podaří recyklovat ko-
lem 5 miliónů kusů zářivek a dalších svě-
telných zdrojů. To představuje až 25 kg 
rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu 
o objemu téměř dvou Lipenských přehrad. 
Mapu sběrných míst naleznete na:
www.ekolamp.cz

Zdařilé turnaje před poutí měly ohlas a budou se opakovat
Pétanqueclub Dešenice připravil dva 
turnaje, které zpestřily pouťové oslavy 
v  Dešenicích. Vůbec poprvé se uskuteč-
nilo 1. přátelské utkání dvou družstev 
z Dešenic a Nýrska.
Zápas proběhl 18. července od 18 hodin 
a  nastoupila proti sobě dvě osmičlenná 
družstva přivedená kapitány Jiřím Kra-
tochvílem (za domácí) a Samuelem Kale-
tou (Nýrsko). Dešeničtí zvítězili na body 
poměrem 87:49, když první a  druhou 
příčku obsadili M. Čermáková a J. Karlov-
ský (získali 31 bodů). Třetí místo obsadil 
M. Vyskočil (14 bodů). Pozitivní je, že se 
přátelské klání bude opakovat a  odveta 
bude odehrána v  nejbližším možném so-
botním termínu.
Následně se uskutečnil 20. července 2. 
pouťový turnaj jednotlivců o  finanční 
prémii. Připomeňme jen, že loňský první 
turnaj vyhrál s přehledem V. Úlovec před 
V. Jandovskou. Letošní turnaj ovládl J. 
Kratochvíl (376 bodů), druhou příčku ob-
sadila J. Vávrová (438 bodů) a  třetí místo 

M. Vlčková (481 bodů). 
Vedení Pétanqueclubu Dešenice připravu-
je po ukončení V. ligového ročníku ještě 
jeden turnaj, který ponese jméno V. Úlov-
ce. Následně svolá výroční jednání klubu, 
které zhodnotí celou sezónu a  předá oce-
nění, poháry a  medaile. Zároveň připraví 
návrhy do rozpočtu pro příští rok a také VI. 
ligový ročník této zajímavé hry.

 -Za vedení Pétanqueclubu Dešenice  
 Jan Rejfek-

Do konce ligové soutěže zbývá čtvrtina turnajů
Druhá podzimní část V. ligového roční-
ku pétanque je ve své polovině. Odehrá-
no bylo pět turnajů, celkem od začátku 
soutěže 15. Stále není rozhodnuto o vítě-
zích, a šance jsou otevřeny minimálně 4 
účastníkům. V posledním období nepří-
jemně zkomplikovalo organizaci turna-
jů také počasí, ale i  některé zdravotní 
problémy. Přesto je třeba všem poděko-
vat. Navíc část z  přihlášených do ligové 

soutěže absolvovala další letní turnaje 
a přátelská utkání. 
Celou soutěž zatím vede J. Rejfek s  209 
body. Druhou příčku drží M. Čermáková 
s  191 body a  třetí místo má zatím J. Kra-
tochvíl s  177 body. Na dalších příčkách 
jsou s mírnými odstupy J. Karlovský s 174 
body, M. Miškovič s 157 body, Z. Baraňá-
ková s. s 142 body, J. Vávrová s 137 body 
a E. Kratochvílová s 131 body.  

Podzimní část této hry byla zahájena 22. 
srpna jedenáctým turnajem. Po odehrání 
plánovaného počtu turnajů ligového roč-
níku se uskuteční výroční jednání s  vy-
hlášením vítězů. Je plánováno na 26. lis-
topadu. Do té doby vedení klubu připraví 
i návrhy do rozpočtu a plán akcí pro rok 
2020 včetně VI. ligového ročníku.

 -Vedení Pétanqueclubu Dešenice-

Účastnící V. ligového ročníku hry pétanque

I. Pout’ový turnaj Dešenice – Nýrsko 87 : 49
odehráno 18. 7. 2019

1. M. Čermáková DE 277 cm 16 bodů
2. J. Karlovský DE 351 cm 15 bodů 
3. M. Vyskočil NÝ 352 cm 14 bodů
4. J. Vávrová DE 354 cm 13 bodů 
5. J. Kratochvíl DE 354 cm 12 bodů 
6. P. Vaňkát NÝ 360 cm 11 bodů
7. M. Raišl DE 389 cm 10 bodů 
8. L. Vyskočilová NÝ 401 cm 9 bodů

atd.

II.Pout‘ový turnaj o finanční prémii 
Dešenice odehráno 20. 7. 2019

1. Jiří Kratochvíl 376 cm 
2. Jaroslava Vávrová 438 cm 
3. Miroslava Vlčková 481 cm 
4. Mili Čermáková 514 cm 
5. Věra Jandovská 514 cm 
6. Miroslav Miškovič 542 cm
7.  Anna Halasová 554 cm 
8. Eva Kratochvílová 645 cm
9. Zdenek Baraňák 836 cm 
10. Zdena Baraňáková 1353 cm
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Ve školce se snažíme o přátelský přístup k rodinám

Je říjen a ve školce už jsme se téměř všich-
ni aklimatizovali. Doba adaptace, která 
je různá, podle povahy a  citového ladě-
ní dětí, je za námi. Ranní slzičky už jsou 
minulostí. Ve školce si děti vytvořily nebo 
právě tvoří přátelství, která někomu třeba 
vydrží i na celý život. 
Snažíme se víc a  víc spolupracovat s  ro-
dinami dětí, proto máme na každý měsíc 

připravenou nějakou společnou akci, kde 
mají rodiče možnost nahlédnout do chodu 
školky, zeptat se na to, co je zajímá. Uči-
telky mohou s  rodiči v  klidu probrat, co 
plánují a  poznat rodiče lépe, než jen při 
předávání dětí. 
V rámci propojování vztahů mateřská škola 
– rodina, jsme letos připravili také nové pře-
kvapení, kterým je víkendová „adopce“ na-

šeho školkového maskota – hadrové panen-
ky Anežky. Tato „adopce“ spočívá v tom, že 
si rodiny zamluví víkend, kdy si panenku 
odvezou domů spolu s  jejím deníčkem, do 
kterého v neděli zapíší, kde s Anežkou byly, 
co všechno zažily, mohou také připojit obrá-
zek, případně fotečku.
Začali jsme teď v říjnu a musím říci, že se 
nám pomalu zaplňují víkendy do konce 
roku. Snad se objeví i  odvážlivci, kteří si 
maskota odvezou domů na Vánoce.
Od této akce očekáváme především to, že 
spolupráce školky a rodin se prolne a bude 
otevřenější, náš cíl je přece společný, a to, 
aby z dětí vyrostli samostatní a zdravě se-
bevědomí lidé, kteří budou přínosem pro 
naši společnost.

 -Text a foto Renata Vlčková,  
 vedoucí MŠ-

Školní rok 2019/2020
Školní rok jsme zahájili v  úterý 2. září 
s  počtem 24 žáků. Za přítomnosti rodičů 
a paní starostky jsme slavnostně přivítali 
8 prvňáčků. Prvňáčkové byli viditelně na-
těšení a zvědaví. Domů si odnesli spoustu 
učebnic, pomůcek, potřeb na Vv a Pč, kte-
ré hradí škola. Zároveň veškeré pracovní 
sešity pro prvňáky jsou hrazené z rozpoč-
tu školy, potažmo městyse. 
I  letos nás čeká spousta práce. Kromě 
získávání vědomostí, nových dovedností 
a  návyků jsme hned v  září začali jezdit 
na plavecký výcvik. Stihli jsme i  cvičení 
v přírodě. Šli jsme pěšky do Zelené Lhoty, 
tam jsme si opekli u pana Zacha špekáčky 
a  pěšky zpět. Všichni turistiku statečně 
zvládli, snad i  bez puchýřů. Cestou jsme 
našli „metráky“ hub. V říjnu pojedeme do 
Nýrska na první divadelní představení. 
Těšit se můžete na hezká vystoupení pro 
rodiče a  veřejnost, vyrobíme plno dáreč-
ků a uměleckých děl.
Zajímavých výletů a  exkurzí bude letos 
hodně, pro děti zdarma, protože jsme zís-
kali finance z dotačního programu Šablo-
ny II. Peníze jsme sice ještě neobdrželi, 
ale projekt byl úspěšně schválen. Z  této 
dotace bude také zakoupen interaktivní 

koberec do MŠ a 10 notebooků do ZŠ.   
Do nového školního roku přeji všem pe-
dagogům a  rodičům pevné nervy, hod-
ně trpělivosti a  pochopení, dětem pak 

samé jedničky, pohodu, dobré kamarády 
a spoustu nových zážitků.

 -Yva Suchanová, ředitelka ZŠ--

Školní jídelna
Od 1. 1. 2020 dojde ke změně hrazení 
obědů a příspěvku MŠ!

Spočítáme průměrnou maximální měsíč-
ní částku u  jednotlivých osob. Stanovená 
suma se pak bude platit zálohově každý 

měsíc na účet školy. Platby budou bezho-
tovostní = převodem na bankovní účet 
(č.  účtu 824146379/0800), do zprávy pro 
příjemce napíšete svoje jméno. Platba 
hotovostí na úřadě městyse pouze pro 
osoby, které nemají svůj vlastní bankov-

ní účet, popř. opravdu v  mimořádných 
případech. Po ukončení školního roku 
dojde k  vyúčtování. (tzn., že pokud bu-
dete pravidelně hradit zálohu a dítě bylo 
např. nemocné, vznikne přeplatek, který 
se vám vrátí).

Prvňáčci (zleva) : Jaroslava Vítovcová, Veronika Veselá, Rozárie Sýkorová, Jakub Harčarík, Šárka Kozlová, 
Nikol Štýsová, Alžběta Stuiberová, Tomáš Mareš. Foto Jarmila Bostlová
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Akce pro maminky
Již po čtvrté pořádá dešenický Spolek pro 
radost v  sobotu 26. října od 13 do 16 h ve 
tvrzi Bazárek. Jedná se o  akci především 
pro maminky. Prodat a koupit můžete co už 
nepotřebujete, z  čeho vaše děti vyrostly  – 
oblečení, hračky, sportovní potřeby apod. 

Od jiných návštěvnic bazárku zase můžete 
vybavit své děcko na zimu, koupit mu nové 
hračky za rozumný peníz.
Prodej i nákup je bez poplatků. 

Případné dotazy na č. 602 460 642. 

14. Tvoření ve tvrzi aneb Dešenické tvrzení

Týden před začátkem adventu, tedy 23. 
listopadu od 10 do 17 h by Vás rád Spolek 
pro radost pozval na 14. Tvoření. Celá tvrz 
bude i  tentokrát zaplněna šikovnými lid-
mi, kteří budou prodávat svoje rukoděl-
né výrobky, ale hlavně zájemcům budou 
ukazovat a  pomáhat vytvořit drobné po-
zornosti, dárky. Přijďte do tvrze, nakoupí-
te nebo si sami vyrobíte ozdoby domu či 
bytu na Vánoce a dárky pro své milé. 

 -Anna Halasová, foto Eva Kratochvílová-

Historií genealogie byl zahájen 4. semestr univerzity třetího věku
Čtvrtý semestr univerzity třetího věku za-
hájili studující Konzultačního střediska 
Dešenice pod vedením Ing. Heleny Bouč-
kové počátkem 2. října 2019 tématem „Ge-
nealogie, aneb hledáme své předky“.
Kurz seznámí posluchače se základními 
pojmy v  oblasti genealogie – rodopisu 
a poskytne jim informace o tom, jak začít 
pátrat po svých předcích.
Šestidílným cyklem přednášek provede 
Dr. Martin Slaboch, předseda České ge-
nealogické a  heraldické společnosti. Po-
sluchače a  studenty čeká studium dějin 
genealogie, tvorba rodokmenu, dozvědí 
se něco o matrikách, a také využití dalších 
archivních materiálů. Neméně zajímavá 
bude přednáška o  vývoji příjmení, gene-
alogie a  genetiky a  nakonec se dozvíme 
něco o tom, jak rodokmen sestavit, uspořá-
dat a dát mu nějaký řád. Inu, není ta gene-
alogie zajímavá věda? Já si myslím, že ano 
a čtrnáct přítomných studujících se na toto 
zajímavé téma velmi těší v duchu myšlen-
ky římského spisovatele Plinia, který řekl: 
„Poněvadž nám není dopřáno dlouho 

žíti, zanechejme potomstvu něco po 
sobě jako svědectví, že jsme žili.“ Se-
mestr bude zakončen závěrečným testem, 
který musí všichni účastníci zvládnout do 

konce tohoto kalendářního roku tak, aby 
postoupili do dalšího pátého semestru.

 -Jan Rejfek, účastník VU3V-
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Od dřevěné hůlky až na mistrovství světa
Být vicemistrem světa je už pořádný 
úspěch v  jakémkoliv odvětví – ať se 
jedná o  fotbal, hokej, gymnastiku či 
cvrnkání kuliček. Za vším je třeba vidět 
spoustu hodin tréninku, odříkání a mi-
nimum volného času.

V roce 2012 vznikl při DDM v Nýrsku krou-
žek mažoretek. Jejich nácviky a  různá vy-
stoupení přilákaly mezi diváky i  Magda-
lenu Bekovou a  její starší sestru Alžbětu. 
„Moc se mi líbily jejich kostýmy i  hudba, 

a  hlavně jsem obdivovala, jak si dokážou 
zapamatovat celou sestavu“ vzpomíná na 
své začátky Majda. A tak v roce 2015 začala 
její kariéra mezi mažoretkami, která nako-
nec letos vyvrcholila účastí na mistrovství 
světa. Postupně se přidala i  sestra Bětka 
a nastal nejen pro ně, ale i pro jejich rodiče, 

kolotoč nácviků, shánění oblečení, prvních 
vystoupení a cestování. Ale i nervozity před 
vystoupením a radosti, když se vše povede. 
Vystoupení mažoretek není jen na různých 
přehlídkách, ale konají se soutěže, podob-

ně jako v jiných sportech. Tento mažoret-
kový sport má několik kategorií – Majda 
vystupuje se svými kamarádkami v pom-
-pom triu a  obě pak v  tzv. velké formaci. 
Postupně se účastnily různých soutěží 
v Nýrsku, Klatovech a dalších městech po 
celé ČR. Letošní rok patřil k nejúspěšněj-
ším – na mistrovství republiky si svým 
vystoupením zajistily účast na ME v chor-
vatské Crikvenici a  zde získala Majda 3. 
místo v triu a společně pak vybojovaly 5. 
místo ve velké sestavě. Vše pak vyvrcho-
lilo účastí na mistrovství světa, které se 
konalo v  srpnu v  Praze. Děvčata se neří-
dila jen heslem „není důležité zvítězit, 
ale zúčastnit se“, bojovala jak lvice a vy-
šlo z  toho pěkné 9. místo v  triu a úžasné 
2. místo a titul vicemistryň světa ve velké 
sestavě. 
Kromě úspěchů v soutěžích našla děvčata 
mezi mažoretkami spoustu kamarádek, 
s  kterými si užívají i  různá soustředění 
nebo si samy vymýšlí a  nacvičí skladbu 
pro „sranda pohárek“.
Děvčata jsme mohli vidět s vlastní sklad-
bou v  Dešenicích při fotbalovém utkání 
českých internacionálů s  místními fotba-
listy, pravidelně vystupují při oslavách 
Dne žen v  Hamrech nebo naposledy při 
slavnostním průvodu v rámci Oktoberfes-
tu v bavorském Eschlkamu.
A  proč je v  nadpisu zmíněna dřevěná 
hůlka? Bětka přiznala, že začínala cvičit 
s  hůlkou, kterou ji vyřezal ze dřeva její 
dědeček. Hůlka už sice posloužila jako 
palivo do kamen, ale Bětka snad vydrží 
u mažoretek déle.

 -Tomáš Šafařík, foto Ametyst Nýrsko-

Dešenice mají mistryni republiky

14. září 2019 proběhl 3. ročník republikové-
ho mistrovství mládeže do 18 let pořádaný 
kynologickou jednotou ČR Brno v kategorii 
podle zkoušky ZPU-1. Účastníci akce se svý-
mi psy v  rámci letošního ročníku soutěže 
zavítali do královského města Stříbra. Zde 

je čekala výzva v podobě nejrůznějších ky-
nologických zkoušek a  cviků, které vztah 
mezi člověkem a  jeho nejlepším přítelem 
řádně prověřily. Jen jediný účastník však 
mohl se svým pejskem dosáhnout vítěz-
ství. Letos se jím stala dešenická rodačka  

Petra Uldrychová, která díky úžasné práci 
se svou fenkou australského ovčáka jmé-
nem Crazy Connie Garzo Lobo, získala tro-
fej a titul mistryně České republiky.

 -Text a foto Zdeněk Uldrych-
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Naše obce – O dešenických hřbitovech

Nejstarší hřbitov byl na pozemku kolem 
kostela sv. Mikuláše. V pol. 14. stol., kdy 
byl kostel vystavěn, už bylo samozřejmé 

dodržování příkazu knížete Břetislava I. 
z  roku 1039 o pohřbívání mrtvých pouze 
do posvěcené půdy (tehdy šlo o vymýcení 

pohanské zvyklosti pohřbívat mrtvé v le-
sích) V  kostele samotném jsou pohřbeni 
místní zde zemřelí faráři – dochované 
náhrobky jsou z konce 17. až do konce 18. 
stol., kdy císař Josef II. pohřbívání v kos-
telích zakázal. Josefovy reformy pohřeb-
nictví šly však ještě dál, napříště měly být 
hřbitovy zřizovány mimo obce, a to z dů-
vodů hygienických. V  Dešenicích se toto 
nařízení dlouho nerespektovalo, až roku 
1906 Okresní hejtmanství v Klatovech vy-
bídlo místní obec, aby navrhla alespoň 
tři pozemky ke zřízení nového hřbitova, 
aby bylo možné na základě průzkumu 
půdy vybrat ten nejvhodnější. Obec teh-
dy navrhla dokonce čtyři místa: u polí zv. 
Trod, při cestě do lesa, na tzv. Kirchalu 
(„Amerika“), kde u bývalé kaple sv. Vác-
lava malý hřbitůvek kdysi byl a pole pana 
Pinla u kaple sv. Anny. Toto místo bylo po 
prohlídce úřední komisí shledáno jako 
nejpříhodnější. Hřbitov začal být užíván 
roku 1908.
 -ls-

Pozvánka do muzea
V  sobotu 26. října odpoledne uzavře Mu-
zeum šumavského pivovarnictví na tvrzi 
svou již pátou sezónu. Při této příležitosti 
jsme poprosili Jana Jiráka z  klatovského 
muzea, který v  letošním roce vydal úcty-
hodnou dvoudílnou publikaci o  historii 
pivovarů na klatovském okrese (Klatovská 
pivovarská chasa a  Prácheňská pivovar-
ská chasa), aby nám knihu představil. Je 
nasnadě, že dešenickému pivovaru, který 
svého času patřil v regionu k největším, je 
v  knize věnován patřičný prostor a  bude 
tomu tak i při avizované přednášce s ná-
zvem Perličky pivovarské z Dešenic a oko-
lí. Ochutnáme pivo z  nového pivovaru 
v Merklíně a k dobré náladě nám přijdou 
zahrát harmonikáři.!
 -ls- Na archivním snímku je dešenická pivovarská chasa

Dešenický hřbitov v roce 2015.

Setkání s německými krajany
Koncem léta proběhla setkání děpoltic-
kých a  dešenických německých kraja-
nů, která jsou v naší obci organizována 
již od počátku 90. let. 
V  Děpolticích jsme se sešli v  sobotu 24. 
srpna a bylo to o trochu slavnostnější než 
jiné roky, protože účastníci měli příleži-
tost vidět nově opravenou střechu kostela 
sv. Isidora, na níž přispěli částkou 128 tis 
Kč. Pozvali jsme proto také televizi Film-
pro Klatovy, abychom měli z této události 
natočenu i  reportáž. Děpoltičtí s  sebou 

přivezli i ženský sbor, který dodal událos-
ti opravdu sváteční ráz. Velké poděkování 
náleží paní Javorské, Kučerové a Motlové, 
které připravily vynikající oběd a postara-
ly se i obsluhu hostů. 
Za vydatného deště proběhlo setkání 
v  Dešenicích o  dva týdny později 7. září. 
I zde nechyběla hudba, muzikanti z Lamu 
přednesli Schubertovu mši. Po krátké po-
božnosti u pomníku padlých na návsi po-
kračovali hosté na oběd do hotelu Koller 
v Hamrech a na Klenovou.
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4. Bazárek pro maminky
26. 10., 13.00–16.00,  
tvrz Dešenice

Ukončení sezóny
26. 10., 14.00, Muzeum 
pivovarnictví tvrz Dešenice 

Fidži a Francouzská 
Polynésie 
8. 11., 18.00, renesanční sál 
tvrze, Dešenice. 

Tvoření na tvrzi
23. 11., 10.00–17.00, tvrz Dešenice

Peklo ve tvrzi
5. 12., 17.00, tvrz Dešenice

Mikulášské šipky
7. 12., 12.30, KD Milence

Poutní mše sv. v kostele 
sv. Mikuláše
8. 12., 14.00

Jednání zastupitelstva 
městyse
11. 12., 18.00, tvrz Dešenice

Adventní koncert ZŠ Dešenice 
a profesionálních hudebníků
13. 12., 17.00, kostel sv. Mikuláše

Turnaj v pokeru
28. 12., 9.00, KD Milence

Novoroční turnaj v nohejbalu
1. 1. 2020, začátek dopoledne, 
koupaliště Dešenice

Myslivecký bál
10. 1. 2020, 20.00, KD Dešenice, 
hraje skupina Orion

Zveme vás 

Městys Dešenice

Pétanqueclub Dešenice svolává dne 
26. 11. 2019 (úterý) v 15.00 hod. na

VÝROČNÍ JEDNÁNÍ KLUBU 
S V YHLÁŠENÍM VÍTĚZŮ 
V. LIGOVÉHO ROČNÍKU 
HRY PÉTANQUE 2019
Pohostinství U Kašny Dešenice
Program: 
a) zahájení, podání občerstvení
b) vyhlášení výsledků V. ligového 
ročníku hry, předání ocenění, 
pohárů, medailí a cen
c) příprava nového VI. ligového 
ročníku, projednání návrhů, námětů 
a připomínek (zejména do rozpočtu)

Jak si vybrat svého 
osobního realitního 
makléře?
S bolavým zubem nejdeme k auto-
mechanikovi, ale k zubaři a stejně 
tak s poruchou na autě si neporadí 
obuvník, ale vyškolený pracovník 
v autoservisu. V oblasti realit je to 
stejné a nejlépe Vám pomůže zku-
šený odborník – realitní makléř.
Jak si takového profesionála vytipovat 
a podle jakých kritérií zvolit toho, se kte-
rým se Vám bude dobře spolupracovat?
1) Pokud máte tip na někoho z dopo-
ručení od člověka, jehož úsudku a zku-
šenostem důvěřujete, máte vyhráno 
a dejte při výběru na jeho radu.
2) V  opačném případě si zmapujte, 
které realitní kanceláře a makléři půso-
bí v oblasti, kde nemovitost prodáváte. 
Je výhodou, když makléř lokalitu zná. 
Může Vás tak upozornit na různá úskalí 
a jeho rady bývají „nad zlato“.
3) Podívejte se, jaké má makléř, které-
ho chcete oslovit, reference (zároveň si 
zjistěte, jaké reference má realitní kan-
celář, kterou zastupuje, protože obojí je 
důležité) a  jaké má nemovitosti ve své 
nabídce. V tomto případě ne vždy zna-
mená, že více je lépe. Pokud makléř má 
méně nemovitostí ve svém portfoliu, 
může se individuálně a  důkladně vě-
novat každému klientovi a prodeji jeho 
nemovitosti.
4) Domluvte si s  makléřem nezávaz-
nou schůzku. Dejte na osobní pocit, 
který ve Vás setkání vyvolá. Pamatujte, 
že s makléřem, kterého si vyberete, bu-
dete řešit v  průběhu obchodu zásadní 
otázky. Měl by na Vás působit příjemně, 
profesionálně, kvalifikovaně, vstřícně 
a  měli byste mu důvěřovat. Měli byste 
si navzájem lidsky „sednout“ a vnímat 
prodej nemovitosti jako společný cíl. 
Tím správným makléřem pro Vás bude 
ten, u koho ucítíte, že pro něj odměnou 
nejsou jenom peníze, ale především 
Vaše spokojenost.
5) Teprve když vyberete toho pravého, 
začněte s  ním řešit konkrétní otázky 
týkající se nemovitosti, nastavení ceny, 
prodejní strategie, přípravy nemovitosti 
k prodeji a podobně.
Napište nám na naši stránku „Reality 
na Šumavě“ na Facebooku, jak Vám 
výše popsané návrhy pomohly při výbě-
ru Vašeho osobního makléře a jaké pří-
spěvky z oblasti realit byste do budouc-
na uvítali. Budeme rádi za Vaše návrhy. 

MYSLIVECK Ý BÁL
10. ledna ve 20 h
KD Dešenice
K tanci zahraje skupina Orion

MS Diana  
vás zve  
na tradiční

PEKLO
ve sklepeních tvrze
5. prosince, od 17 h
Dobří se nemají čeho bát!

Spolek pro radost pořádá 

Bazárek  
pro maminky
26. října od 13 do 16 h
Renesanční sál tvrze

V případě osobní konzultace 
se domluvte předem na 
číslech: 739 500 603 nebo  
739 500 601.


