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Dešenice uvítaly nové občánky
30. května odpoledne se renesanční sál
tvrze zaplnil dětskými kočárky a s patřičným „rámusem“ se ohlásili noví dešeničtí obyvatelé – celkem šest chlapců a pět
holčiček. Spolu s panem místostarostou
R. Zachem a paní tajemnicí H. Boučkovou je uvítaly tradičně i děti ze základní
školy, které si pod vedením paní učitelky

Bostlové připravily pěkné pásmo o úplně
tradičních rodinných rolích. Noví občánci
byli zapsáni do pamětní knihy a obdrželi
malou památku.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a v celém životě hodně štěstí!
foto Pavel Mráz

Milé čtenářky a milí čtenáři,
ani jsme se nenadáli, máme za sebou
polovinu roku a před sebou naši tradiční Anenskou pouť. I letos připravují
místní spolky a obec zajímavý program, který vás i vaše pouťové hosty
pobaví. Novinkou bude vystoupení
sokolníků v sobotu 27. července odpoledne na koupališti, připravované MS
Diana. Věřím, že vás tento prastarý
způsob lovu pomocí vycvičených dravých ptáků zaujme. Věnoval se mu i císař Fridrich II. Štaufský, ano je to ten
císař, který naši zemi roku 1212 povýšil
na království, o sokolnictví dokonce
napsal knihu, v níž praví: „Sokolnictví
by mělo být povýšeno na umění, protože je to jediný oduševnělý způsob lovu,
který svou povahou patří ke skutečnému umění. Lidé mohou čtyřnohého tvora ovládat násilím a jinými prostředky, zato ptáka, který krouží vysoko ve
vzduchu, může zajmout a vycvičit jen
lidský duch.“ Uvidíme, jak se to bude
dařit pozvanému sokolníkovi.
Přeji vám příjemné letní dny


Lenka Sýkorová
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Aktuality z úřadu

Z činnosti rady a zastupitelstva

Hlášení rozhlasu
Znovu upozorňujeme, že zájemci o informace o aktuálním dění v obci prostřednictvím e-mailu, SMS či mobilní aplikace
v obci se k odběru mohou zaregistrovat
v kanceláři úřadu nebo na webových
stránkách
http://desenice.hlasenirozhlasu.cz/

Třídíme, ale jak?
Někteří občané bohužel stále nepochopili, že je-li kontejner na tříděný
odpad plný, je třeba najít jiný kontejner, kam se odpad vejde nebo třídit
doma do pytlů. Svůj odpad nám raději
nechávají vedle kontejnerů. Než přijede svozová firma, máme všichni to
„potěšení“ jejich odpad vidět. To, že
např. plasty nejsou sešlapány a kontejnery jsou rychle naplněny, znamená, že všichni zaplatíme za vzduch
odvážený svozovou firmou. Zbytečně
zvýšené náklady se pochopitelně projeví v poplatku za komunální odpad.
Je to takto jednoduchá rovnice.

Oprava na přečerpávací
stanici
Čerpadla na přečerpávací stanici splaškových vod v Milencích byla v červnu
opět opravována vinou zanesení materiálem, který do kanalizace nepatří –
hadry, vlhčené ubrousky, oleje a byl do
kanalizace vhozen nedbalými občany.
Toto užitečné zařízení slouží všem a velmi rychle se tak ničí, nehledě na zbytečné náklady spojené s opravami.

RADA v dubnu městyse mj. schválila, že
vlastníci nemovitostí, které se dosud na kanalizaci pro veřejnou potřebu nepřipojily
a měly tu možnost (od roku 2015 resp. 2016)
si své přípojky na splaškovou kanalizaci
napojit, budou budovat přípojky již na své
vlastní náklady (v rámci vybudování kanalizace hradila obec napojení z hlavního řadu
k pozemku vlastníka). Dále rada schválila
finanční příspěvek 5000 Kč FOD Klokánek
v Janovicích nad Úhlavou. K větší bezpečnosti přispěla instalace kamerového systému v areálu tvrze, zrcadlo při komunikaci
II/190 v Milencích (instalované v červnu)
a oprava ukazatele rychlosti v Milencích.
V květnu rada mj. schválila cenovou nabídku na zpracování projektu na opravu
požární nádrže v Dešenicích,
V červnu rada mj. schválila příspěvek
3000 Kč pro rodinu po tragicky zemřelém

místostarostovi v obci Dražůvky, cenovou nabídku fi JSF stavební na dokončení
brodu v rámci rekonstrukce komunikace
Blata – Žiznětice.
ZASTUPITELSTVO na svém červnovém
jednání mj. schválilo závěrečný účet městyse za rok 2018 a zprávu o přezkoumání
hospodaření (audit). Zároveň pověřilo starostku podpisem smlouvy s fi Silnice Klatovy a.s. na opravu místních komunikací
v Děpolticích a Žizněticích. Zastupitelstvo
rovněž schválilo přijetí dotací z Plzeňského kraje z programu stabilizace a obnovy
venkova (PSOV) ve výši 400 tis. Kč na
opravu místních komunikací a 150 tis. Kč
z programu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí na opravu střechy KD Dešenice.
-ls-

Investiční akce v roce 2019
Dokončen je projekt opravy jímacích zářezů a nový průzkumný vrt v Děpolticích,
akce podpořená Státním fondem životního prostředí. Kostel sv. Isidora tamtéž má
už opravenu střechu nad presbyteriem,
opravu podpořil Česko-německý fond
budoucnosti, němečtí rodáci, Občanské
sdružení Děpoltice z.s., obec a farnost
Nýrsko. Právě se opravují místní komunikace v v Děpolticích směrem do Datelova
a v Žizněticích, podpořené Plzeňským krajem v programu stabilizace a obnovy venkova. Drobnou investicí je stavba brodu
na cestě z Žiznětic do Blat, na níž se obec

polovinou podílela. Tuto novou komunikaci, na žíznětickém katastru zatím jen
upravenou, ocení cyklisté. Do konce roku
bychom měli ještě opravit část střechy na
kulturním domě v Dešenicích, tuto akci
podpořil rovněž Plzeňský kraj v programu
Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí.
Připravujeme celkem tři projekty – zasíťování parcel pro novou výstavbu včetně
příjezdové komunikace v k. ú. Dešenice,
projekt na opravu požární nádrže v Dešenicích a stavbu veřejných WC u této nádrže.
-úm-
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Lucie Ledvinová 2. v republice!

Závěrečné kolo
Hry Plamen
18. 5. 2019 se v Malém Boru konalo závěrečné kolo Hry Plamen. Starší žáci postupovali z podzimního kola ze 7. místa. Museli proto hodně zapracovat, aby přivezli
medaili. Jejich píle a snaha se umístit na
medailové příčce se splnila. V celkovém
pořadí obsadili krásné 2. místo. Mladší žákovské družstvo se převážně skládá z dětí
z mateřské školy. I tyto žáci jsou velmi šikovní a umístili se na 11. místě.
-ls-

Požehnání nového
dopravního auta
Lucka Ledvinová na mistrovství republiky s velitelem SDH S. Kindlmanem. Foto: SDH Dešenice

12. 5. 2019 se konalo okresní kolo dorostu
v Sušici, kde SDH Dešenice zastupovala
Lucie Ledvinová. Na této soutěži vybojovala 1. místo a postoupila do krajského
kola, které se konalo 23. 6. 2019 v Plzni.
Zde Lucie obsadila opět 1. místo, a tak si
zajistila postup na MSČR. MSČR se ko-

nalo 5. 7. 2019 ve Svitavách. Zde vládlo
velké napětí a nervozita. Ale nakonec
Lucka obsadila skvělé 2. místo. Náš sbor
je na Lucii velmi pyšný a děkuje jí za
vzornou reprezentaci.
-Iveta Kindlmanová, SDH Dešenice-

Malou slavnost připravili milenečtí hasiči
na podvečer v pátek 28. června. Slavnostní požehnání nového dopravního auta
pro zásahovou jednotku udělil P. Ryzsard
Potega z Nýrska po zatroubení slavnostní
fanfáry. Hosté se pak odebrali do hasičské
klubovny, aby ochutnali výborné klobásy
opečené za bedlivého dozoru pana Karla
Vlčka. Reportáž z události můžete shlédnou na youtube kanálu TV Filmpro, kde
už je na 50 reportáží z naší obce.
-ls-

Soutěže družstev SDH Dešenice

Nové ženské družstvo v akci. Foto: SDH Dešenice

4. 5. 2019 se konala soutěž v Nýrsku, kde starší
obsadili 1. místo a mladší místo 6. 25. 5. 2019 se
konala okrsková soutěž v Zelené Lhotě. Muži
tu obsadili 1. místo a postoupili do vyřazovacího kola 8. 6. 2019 ve Strážově, kde obsadili
místo 7. a do okresního kola už nepostoupili.
1. 6.2019 jsme byli na soutěži Srandamač
v Žizněticích, kde jsme obsadili 1.místo.

Týž den se konalo vyřazovací kolo žen
v Bystřici. Zde ženy soutěžily v 1. věkové
kategorii ve složení: Lucie Kindlmanová
– koš, Iveta Kindlmanová – savice, Lenka
Svobodová – stroj, Lucie Ledvinová – hadice B, Eliška Slunčíková – rozdělovač,
Štěpánka Svobodová – pravý proud a Barbora Fleischmannová – levý proud. V tom-

to novém složení ženy obsadily 2. místo
a postoupily do okresního kola. Tam se ženám velmi dařilo. Štafeta 4x100 m doběhla v čase 75,48s, požární útok trval 39,34s.
Celkově ženy skončily na 2. místě.
-ls-
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Konec školního roku 2018/2019

Šk. rok 2018/2019 skončil. Byl to opět rok
plný zážitků, vzpomínek, hezkých i náročných chvil ve školních lavicích, rok bohatý
na nové vědomosti, dovednosti a návyky.
Je čas bilancování... . Všechny děti se dozajista moc snažily. Do jaké míry se jim to
povedlo se ukázalo na vysvědčení v pátek
28. června 2019.
Závěr školního roku byl opět plný akcí. Začalo to Dnem dětí, který byl letos trochu jiný
a určitě vydařený. Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Klatovech. Menší žáci byli na cyklistickém výletu

v Nýrsku. Všechny děti musím móóóc pochválit, jezdily vzorně, bez nehod, v klidu
a pohodě. Byli jsme společně s MŠ na výletě
na hradě Zbiroh a v pohádkovém statku.
Absolvovali jsme vlastivědný výlet na Kozel
a prohlédli jsme si repliky korunovačních
klenotů. V úplném závěru jsme zvládli ještě
cvičení v přírodě na Brčálníku. Bylo to fajn,
protože jsme byli schovaní v lese a horko
jsme tolik nepociťovali.
Školní rok jsme slavnostně završili tradiční školní akademií – zahradní slavností
v pátek 21. 6. 2019. Děti MŠ a ZŠ zde zazpí-

valy, zatančily, zacvičily, prostě předvedly
vše, co se za celý rok naučily ve výchovách
a kroužcích. Byl zde také vyhodnocen sběr
starého papíru. Stejně jako minulý rok jsme
se umístili na 2. místě v Plzeňském kraji.
Pochvalu a veliké poděkování si zaslouží
pedagogický sbor a všechny pracovnice
ZŠ a MŠ za obětavost, trpělivost a nadšení,
děti za snahu a píli a za reprezentaci školy
na sportovních, výtvarných a literárních
soutěžích, rodiče za trpělivost a pochopení, úřad Městyse Dešenice za celoroční
podporu a pomoc. Děkujeme!
Nezbývá než všem popřát krásné prázdniny, hodně sluníčka, zábavy, nevšedních
zážitků, radosti a v neposlední řadě také
radost z odvedené práce a vysvědčení.
PS. Dočetla jsem se v Nýrských novinách,
s jakou slávou předělávají ve škole sociální
zařízení a na druhé škole zřídili pracovní
dílnu a vybudují kuchyňku pro žáky….
Tak u nás, v DEŠENICKÉ ŠKOLE, už tohle
všechno máme několik let!
-such-

Jak už to tak bývá… Akademie
Dovolte mi malé ohlédnutí z doby nedávné… Konec školního roku je na spadnutí
a my máme jako každý rok spoustu práce:
zajistit výlet, připravit se na školní akademii, doladit administrativu atd. Je toho
mnoho a síly docházejí. Náboj, se kterým
začínáme každý nový školní rok, se nám
pomalu, ale jistě vyčerpává. To ale mluvím
jen o nás dospělých. Dětem z dosud nezjištěných příčin (a to mi potvrzují i rodiče)
síly nedocházejí.
Abych se ale vrátila na začátek, s akademií
vždy spojujeme i pasování předškoláků,
a že jich letos bylo, 13! To byl také důvod,
proč jsme se rozhodli pustit do muzikálku
„Šípková Růženka“, jehož autory jsou Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Texty jsou
vtipné, trefné a děti je milují, hudba líbivá
a z hlavy ji nedostanete.
Věděli jsme, že bude potřeba začít zkoušet
včas, aby trénování nebylo denní nutnost
a otrava. Není naším cílem vystoupení bez
chyb a plné drilu. Pokud to nebude bavit
děti, nebude to bavit nás a naopak. Dobrým znamením je, když se děti od rána
ptají, jestli se dnes bude zkoušet a prozpě-

vují si písničky i během vycházek. Většina
rodičů zná určitě celý muzikálek zpaměti.
Do vystoupení zapojujeme všechny děti,
pro každého se role najde, i když jen maličká. K vystoupení jsme připojili i básničku předškoláků, o tom, jak už vyrostli,
spoustu se toho naučili a teď míří do školy.
Mají pravdu, od té doby, co nastoupili coby
„malíčkové“ do školky, utekly většinou tři
nebo čtyři roky a za tu dobu udělali veliký
skok a my je s čistým svědomím do školy
posíláme. Budeme na ně vzpomínat a dr-

Sběr starého papíru
I letos jsme se zapojili do soutěže sběrných surovin – sběr víček a starého
papíru. Naše škola se umístila na 2. místě
v Plzeňském kraji a obdržíme finanční odměnu. Ráda bych poděkovala všem, kteří

se soutěže zúčastnili. Poděkování patří
i veřejnosti za pomoc se sběrem, i když
v naší škole děti už nemají.

Děkujeme!

žet jim palce, ať se jim daří.
Závěrem bych ráda poděkovala všem dětem a rodičům za uplynulý školní rok, za
jejich spolupráci, hezké dárečky a kytičky, které jsme dostali a v neposlední řadě
také za dojemná slova díků a ocenění naší
práce. I my děkujeme jim, protože bez vzájemné spolupráce by to nešlo. Přeji krásné
prázdniny dětem a zaslouženou dovolenou rodičům a slibuji, že v září začneme
odpočaté a znovu plné síly.
-such-

Výsledková listina ZŠ:
1. Josefína Kubátová 700 kg
2. Natálie a Vojtěch Ptáčníkovi
každý 480 kg
3. Marek Zach 450 kg

5

Dešenický zpravodaj / červenec 2019

Genealogie, zajímavá věda
a nakonec se dozvíme něco o tom, jak rodokmen sestavit. Inu, není ta genealogie zajímavá věda? Já si myslím, že ano a šestnáct
studujících se na toto zajímavé téma těší.

Čtvrtý semestr univerzity třetího věku zahájí Konzultační středisko Dešenice pod
vedením Ing. Heleny Boučkové počátkem
října 2019 tématem „Genealogie, aneb
hledáme své předky“. Kurz seznámí posluchače se základními pojmy v oblasti genealogie – rodopisu a poskytne informace
o tom, jak začít pátrat po svých předcích.

Šestidílným cyklem přednášek provede Dr.
Martin Slaboch, předseda České genealogické a heraldické společnosti. Posluchače
a studenty čeká studium dějin genealogie,
jak se tvoří rodokmen, dozvědí se něco
o matrikách a také jak se dají využít další
archivní materiály. Neméně zajímavá bude
přednáška o vývoji příjmení, genetice

Jarní vítěz 5. ligového
ročníku pétanque je znám

Dva turnaje zpestří pouť v Dešenicích

Pátý ligový ročník pétanque, zahájený
šestnácti přihlášenými účastníky v jarních
měsících zná své vítěze. Po deseti turnajích
hraných v pravidelných termínech se jim
stal poprvé Jan Rejfek s 141 body před Mili
Čermákovou s 129 body a třetím Jiřím Kratochvílem s 119 body.
Jarní část soutěže se přitom nesla ve znamení častých překvapení, zvratů i tzv.
kol smrti, kdy došlo k odražení košonku
a vzdálenosti vržených koulí se tak při měření několikanásobně prodloužily. O napětí
během soutěže tak nebylo nouze. Pozitivní
také bylo, že se jednotlivých turnajů, až na
výjimky, účastnila většina přihlášených
hráčů, kteří odpovědně a vždy včas docházeli k soutěžnímu turnaji. Nebyla také nouze o občerstvení v jakékoliv podobě.
Turnaj se hrál ve dvou skupinách podle
předem schválených pravidel, kdy se navíc
účastníci protáčeli v zahajování jednotlivých kol. Těch bylo odehráno během jara
celkem 100. Nejčastěji v nich zvítězili Jan
Rejfek (12x), E. Kratochvílová (11x) a M. Raišl (také 11x). Nejvíce v turnajích bodovali J.
Rejfek 8x, M. Čermáková 5x, J. Kratochvíl 5x,
M. Miškovič 3x, M. Raišl, J. Karlovský a Z. Baraňáková s. 2x. Vítězem jednoho z turnajů se
stal i nováček soutěže J. Ptáčník.
Podzimní část této hry bude zahájena 22.
srpna jedenáctým turnajem. Ligový ročník
by měl skončit v závěru října. Poté bude vyhlášen vítěz celé soutěže.
-Vedení Pétanqueclubu Dešenice-

Pétanqueclub Dešenice připravuje dva turnaje, které zpestří pouť v Dešenicích. Vůbec
poprvé se uskuteční 1. pouťové přátelské
utkání dvou družstev z Dešenic a Nýrska.
Samotné klání proběhne 18. července (čtvrtek) od 18ti hodin. Z tohoto vzájemného zápasu vzejdou nejen tři vítězové, ale i vyhrávající družstvo.
V sobotu 20. července bude 2. pouťový
turnaj jednotlivců o finanční prémii. Do
tohoto turnaje se může kromě stálých
hráčů přihlásit každý další zájemce, který
uhradí startovní poplatek. Připomeňme

-Jan Rejfek, účastník VU3V-

jen, že loňský první turnaj vyhrál s přehledem V. Úlovec před V. Jandovskou.
Toto klání bude zahájeno od 14 hodin.
Přihlášky přijímáme do 19. 7. elektronicky na janrejfek@seznam.cz, nebo telefonu 602 209 601.
Přestože jsou oba turnaje názvem spojeny
s poutí, hrají se na přání již přihlášených
účastníků v předstihu tak, aby se o samotné
sváteční pouti mohli věnovat svým hostům
a návštěvníkům této významné události.
-J. Rejfek, šéf Pétanqueclubu Dešenice-

PÉTANQUE – V ÝSLEDK Y A POŘADÍ V. ROČNÍKU
pořadí

jméno

odehráno her

výsledek v cm

body

1.

Jan REJFEK

10

2921

141

2.

Mili ČERMÁKOVÁ

10

3217

129

3.

Jiří KRATOCHVÍL

10

3257

119

4.

Josef KARLOVSKÝ

10

3359

116

5.

Miroslav MIŠKOVIČ

10

4038

98

6

Dešenický zpravodaj / červenec 2019

Dešenice hostily posluchače univerzit třetího věku

V závěru května jsme přivítali v Kulturním
domě Dešenice seniory – studenty univerzit třetího věku v rámci celostátního semináře pořádaného Českou zemědělskou
univerzitou (ČZU) v Praze ve spolupráci
s Konzultačním střediskem Dešenice.
Více než 200 hostí přivítal Jan Rejfek, kte-

rý vyzvedl význam univerzit třetího věku
a představil hosty setkání, Ing. Kláru
Nehodovou, Ing. Hanu Balzerovou Ph.D.
a Andreu Krejzovou z ČZU a starostku městyse Lenku Sýkorovou.
Ing. Hana Balzerová PhD. prezentovala velmi poutavým způsobem všech 22
konzultačních středisek z 9 okresů a tří
krajů přítomných v sále KD Dešenice.
Připomněla zahájený 11. akademický rok
studia, jeho význam i dosažené výsledky
v rámci ČR. Poté s krátkým projevem vystoupila starostka Lenka Sýkorová, která
pozdravila účastníky jménem městyse,
připomněla historii Dešenic i některé dosažené výsledky. Zvláště vyzvedla spolkovou činnost.
Jednotlivá střediska poté převzala osvědčení o absolvování studia. Ocenění pře-

vzali i Ing. Helena Boučková a Dr. Jan
Rejfek za přípravu semináře. Pěkné „cirkusové“ vystoupení předvedly děti ze ZŠ.
Závěrem účastníci setkání ochutnali připravený pošumavsko dešenický guláš
(pochválený většinou strávníků) a účastnili se připraveného doprovodného programu spočívajícího v prohlídce Muzea
šumavského pivovarnictví, úpravny pitné
vody v Milencích a nádrže Nýrské přehrady. Pro nepřízeň počasí nemohla proběhnout ukázka zahrady zdraví s léčebnou
pyramidou. Ing. Klára Nehodová poděkovala organizátorům za vzornou připravenost celého setkání.
-Jan Rejfek, účastník VU3V
a zástupce KS Dešenice-

Dešeničtí myslivci nezaháleli ani v červnu
V průběhu měsíce června členové MS Diana Dešenice aktivně spolupracovali s místními zemědělci při vyhánění zvěře z luk
před senosečí.
Vlastníkům honebních pozemků, potažmo hospodařícím zemědělcům ukládá
zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. povinnost ohlásit myslivcům, že bude prováděno sečení luk. Konkrétně je v § 10, odst. 3
tohoto zákona uvedeno, že jsou vlastníci,
popřípadě nájemci honebních pozemků,
povinni zabránit škodám na zvěři při kosení pícnin a oznámit s předstihem uživateli
honitby dobu a místo provádění kosení.
Podle téhož zákona mají také zemědělci

povinnost používat plašiče zvěře a pokud
je to možné, měli by travní porosty sekat
od středu ven, ne naopak.
Co si pod pojmem vyhánění představit? Při
vyhánění zvěře z travních porostů vytvoří
myslivci rojnici, kdy jdou v řadě společně
se svými loveckými psy, pomalu procházejí travní porost a vyhledávají srnčata. Zároveň se tzv. zapachováním lokality snaží
zabránit vstupu další zvěře do již zkontrolovaných travních porostů.
Nalezená mláďata, která ještě nejsou
schopna sama opustit porost, je potřeba
vynést z plochy sečených travin. Na srnčata lze sahat pouze v rukavicích a raději

ještě s natrhaným trsem okolní trávy, aby
na nich neulpěl pach člověka a srna si ho
mohla poté v klidu sama odvést.
Výsledkem této práce je záchrana čerstvě
narozených srnčat, která by sama nedokázala uniknout zemědělské technice. Často
slýcháme, že vyhánění nemá smysl, ale my
víme, že v ČR ročně při sekání luk zahyne
zhruba 60 tis. mláďat! Pro nás - myslivce
má smysl každé zachráněné srnče, které
pomáhá toto hrozivé číslo snižovat. Nejdůležitější je však domluva a spolupráce.
-V. Machová, Z. Jílek; MS Diana Dešenice-

Zahrada zdraví s léčebnou pyramidou
„Chcete se dobít energií, necítíte
se dobře? Zkuste navštívit zahradu zdraví, možná vás přesvědčí,
že je tu něco od nás pro vás!“
V druhé polovině května se otevřela ZAHRADA ZDRAVÍ. Pásku slavnostně přestři-

hla tajemnice městyse ing. Helena Boučková. Sešli se zde všichni ti, co se zajímají
a fandí zdravému životnímu stylu. Zahrada roste od roku 2016 pomalu, ale časem
nabídne zdravé plody. Zatím se využívá
PYRAMIDA ZDRAVÍ. Spolek pro radost tímto děkuje všem, kteří se jakoukoliv pomocí

podíleli na realizaci celého záměru. Městys Dešenice dodal pěkné lavičky k posezení. Spolek dotvořil s pomocí odborníků
pyramidu. L. Zeman dodělal a dodal další
lavičku k posezení přímo u pyramidy.
-Za Spolek pro radost Anna Halasová-

Závěr sezóny TJ Start Dešenice
Fotbalisté TJ Start Dešenice, z.s., pokračovali v ročníku 2018/2019 střídavými výkony, část zápasů prohráli a část vyhráli.
Ovšem v posledních kolech ukázali, že do
III. třídy právem patří a v konečné tabulce
obsadili hezké 7. místo s celkovým počtem
36 bodů. Od začátku sezóny 2019/2020
se našemu klubu navíc podařilo rozšířit

členskou základnu, máme tři nové mladé
hráče.Vedení klubu i samotní fotbalisté
doufají, že našim fanouškům připravíme
hezké sportovní zážitky a výkony i v sezóne 2019/2020. Zároveň si dovolujeme pozvat naše fanoušky na jubilejní 10. ročník
Memoriálu Karla Poláka, koná se na hřišti
v Dešenicích 20. 7 .2019 od 9 hodin za účas-

ti mužstev: Dešenice, Stará garda Nýrsko,
Kožmach, Mochtín, Strážov a Běšiny.
O pouti pak sehrajeme přátelské utkání
s fanoušky v sobotu 27. 7. od 16 hodin.
-František Klištinec, TJ Start Dešenice-
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Oprava střechy dokončena
Projekt Oprava části střechy a krovu kostela
v Děpolticích byl ukončen v květnu tohoto
roku. Celá oprava stála 483 806 Kč, resp. 585
405 Kč s DPH. 280 tis. Kč poskytl Česko-německý fond budoucnosti v rámci programu
Obnova památek, 128 tis. činil dar děpoltických rodáků, 120 tis. Kč poskytla obec
a 58 826 Kč činil dar spolku Občanské sdru-

žení Děpoltice z.s., částkou 10 tis. Kč se na
dalších nákladech podílela farnost Nýrsko.
Stavební práce proběhly za dohledu orgánů
státní památkové péče – odbor kultury MěÚ
Klatovy zast. Ing. Šillarovou a NPÚ v Plzni
zast. Ing. arch. Břízovou.
-úm-

Naše obce – Dešenice

Dešenické ženy s kaplí a hřbitovem v pozadí, foto Ateliér Josef Seidl

Proč slavíme pouť na Annu, když kostel
je sv. Mikuláše? Nahlédnutím do archivních pramenů se pokusíme tuto zapeklitou
hádanku rozluštit. Nejprve jak to vlastně
bylo s poutěmi. Pouť znamená putování na
svaté místo – ve středověku se křesťanská
pouť stala zážitkem víry, cesta na poutní
místa byla dlouhá, namáhavá a nebezpečná. V době baroka byly poutě i významným činitelem ekonomickým – poutní procesí byla početná a návštěvníci poutních
míst sem přicházeli utratit i nemalé peníze
– za stravování, noclehy, památky z pouti
apod. Výroční pouť tedy byla pro takové
místo navýsost důležitá. Dešeničtí měli
ve zvyku každoročně putovat na Svatou
Horu u Příbrami a do Pocínovic. Svátek sv.

Mikuláše, je jak známo v prosinci, a proto
snad není divu, že v Dešenicích se ustálilo
slavení posvícení – tedy výročí posvěcení
kostela nikoli vlastní svátek. Výročí posvěcení neboli posvícení něm. Kirwa bylo
v minulosti v Dešenicích slaveno první
neděli v září, což je také obvyklý termín
setkání dešenických německých rodáků. Třídenní bujará oslava byla spojena
i s dožínkami. Pekly se koláče, tradičním
poněkud sadistickým zvykem bylo tzv. bití
kohouta – mladí muži trefovali ukradeného kohouta se zavázanýma očima cepem,
a pak z něj byla připravena polévka na taneční zábavu.
Slavení pouti na sv. Annu je tedy až poválečným zvykem, který se ale velmi ujal

snad díky dobře zvolenému prázdninovému termínu. Kaple sv. Anny je z pol.
19. stol., okolní hřbitov byl zřízen až roku
1908. Roku 1880 už obecní kronika zaznamenává její špatný stavební stav. Roku
1907 sem manželé Mundlovi věnovali
zvon a roku 1912 k příležitosti první mše
sloužené na novém hřbitově jiní manželé
Mundlovi obětní stůl, kalich, mešní roucho a oltářní zvonky. V kapli je také hrobka Kateřiny Kolářové, snachy dešenického
sládka Vojtěcha Koláře, která zemřela roku
1937. Roku 2002 k 730. výročí obce byla
kaple opravena a znovu vysvěcena.
-Lenka Sýkorová-
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Zveme vás

Anenská
pouť

Přátelský turnaj v pétanque
18. 7., 18.00, koupaliště

Memoriál Karla Poláka
Fotbalový turnaj
20. 7., 9.00, hřiště TJ Start
Dešenice

Turnaj v pétanque –jednotlivci
20. 7., 14.00, koupaliště

Lacrossový turnaj

20.–21. 7., hřiště Milence

Anenská pouť
26.–28. 7.

Setkání německých krajanů
Děpoltice
24. 8.

Setkání německých krajanů
Dešenice
7. 9.

Divišovická pouť

7. 9., 14.00, kaplička

Společenské setkání seniorů

30. 9., 15.00, KD Dešenice, K tanci
a poslechu hraje BK Band

Doučování
angličtiny
- Lekce možné osobně i online
- Cena dohodou
- Poskytuji také oboustranné
překladové služby
Kontakt: uldrychz@gmail.com
tel. +420 604 725 321
(Z. Uldrych)

v Dešenicích

Pátek 26. července
18:00

19:00

Vernisáž výtvarné výstavy, Svá díla vystaví: A. Anderle,
A. Halasová, V. Hrnčiřík, keramický kroužek J. Krabcové,
klub Křišťál, S. Křečanová, J. Švehla, V. Weberová a děti ze
ZŠ a MŠ Dešenice. Výstava je přístupná i v sobotu
a v neděli od 13 do 18 h.
Tři mušketýři v podání Kordu v srdci, Nýrsko

Sobota 27. července
14:00
15:00
16:00
21:00

Mše sv. k poctě sv. Jáchyma a Anny, kostel sv. Mikuláše
Ukázka sokolnictví, koupaliště Dešenice
Přátelské utkání s fanoušky, TJ Start Dešenice
Odyssea classic, tvrz Dešenice nádvoří,
koncert rockových klasiků

Neděle 28. července
15:00

Domažličanka, promenádní koncert dechové hudby na
nádvoří tvrze

Bezpečná finanční úschova
Prodej nemovitosti je záležitost, se kterou se
člověk setká v průměru 2-3krát za život. Zároveň se jedná o značnou finanční částku, proto
je třeba celý proces nebrat na lehkou váhu
a přistupovat k němu zodpovědně.
Existuje několik možností, jak bezpečně
zajistit tok peněz při prodeji nemovitosti. Máte
možnost si vybrat bankovní, notářskou nebo
advokátní úschovu. Nikdy si peníze s kupujícím
nepředávejte fyzicky „z ruky do ruky“ a nedoporučujeme ani úschovu u realitní kanceláře.
Vždy je lepší mít finance uložené u nezávislé
a prověřené třetí osoby.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FAKTORY PŘI VÝBĚRU:

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: L. Sýkorová, J. Rejfek a T. Šafařík.
3. číslo XIII. ročníku vyšlo 17. 7. 2019 nákladem 300 výtisků.
Své příspěvky zasílejte na adresy: starostka@desenice.cz.
Uzávěrka dalšího čísla je 7. 10. 2019.

Důvěra
Schovateli musíte především důvěřovat.
Proto si ověřte, zda je zapsán v příslušné
profesní komoře. U notářů je to Notářská
komora (www.nkcr.cz), u advokátů Česká
advokátní komora (www.cak.cz). Zároveň
si ověřte pojištění schovatele a ptejte se
po referencích bývalých klientů, zda byli se
službami spokojeni.

Cena
Roli při výběru bude zajisté hrát i výše částky a od ní se odvíjející poplatky za uložení
peněz. Advokátní úschovu je možné zajistit
za poměrně dostupnou a dohodnutou částku
při zajištění vysoké bezpečnosti. Notářská
úschova se stanovuje na základě tzv. notářského tarifu. Banky poskytují úschovu dle
ceníku, který je většinou odvozený od výše
uschované částky.
Variabilita smluvní dokumentace
Banky mají většinou standardní dokumentaci
a také mohou být zdlouhavější schvalovací procesy. Notář, advokát nebo realitní
kancelář bývají pružnější a ochotnější doplnit
do smluv Vaše návrhy. Notář či advokát mají
navíc dlouhodobé právní zkušenosti, proto
Vám mohou poradit i co se týká kontroly
či vypracování kupních smluv a návrhu na
vklad.
Za naši kancelář nabízíme advokátní úschovu,
která je léty prověřená. Je standardní službou
našim klientům a je již zahrnuta do provize.

Pokud potřebujete osobní radu, domluvte si konzultaci
na tel. čísle: 739 500 603 nebo 739 500 601.
Nebo nám napište na profil “Reality na Šumavě“
na facebooku. Luboš Pokorný, realitní makléř

