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1.

ANO 2011

49

2

KSČM

45

3.

ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů

36

4.

STAN s podporou Zelených, PRO Plzeň a Idealistů

19

5.

Česká pirátská strana

15

6.

SPD

13

7.

Koalice pro Plzeňský kraj – KDU-ČSL, ADS a Nestraníci

8

8.

ČSSD

5

9.

Trikolóra

3

Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje
probíhaly v naší obci ve třech okrscích: Dešenice, Děpoltice a Milence. Velmi děkujeme
všem členům volebních komisí, podmínky
při těchto volbách nebyly vůbec jednoduché
a děkujeme i všem občanům, kteří využili
svého práva a přišli volit krajské zastupitele.
Volební účast byla 34,56 %, z celkových 567
voličů využilo své aktivní volební právo 196.
Po jednom hlasu získali ještě Bezpečnost,

odpovědnost, solidarita; Demokratická strana
zelených a Koruna česká. Pouze voliči KSČM
využili ve větší míře možnost udělení preferenčních hlasů – 22 Janu Rejfkovi, 21 Ivetě
Kindlmanové a 16 Karlu Šidlovi. Josef Bernard
(STAN), Richard Pikner (ODS+TOP09) a Václav Chroust (ODS + TOP09) získali shodně po
6 preferenčních hlasech.
-úm-

Milé čtenářky, milí čtenáři,
obvykle vás v tomto sloupku zvu na
nejrůznější sportovní, společenské či
kulturní akce, které připravují spolky
či obec. Letos jsme museli řadu tradičních setkání oželet a zatím nemáme
jistotu, kdy se budeme moci vrátit k běžnému životu a bez jakýchkoli omezení
stran počtu účastníků. Tím více se na ně
určitě budeme těšit.
Přeji vám všem v nastávajících
týdnech dnech pevné zdraví,
optimismus a naději!
Lenka Sýkorová
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Aktuality z úřadu
Nové telefonní číslo
úřadu

Stavba Dešenice – Chodník u silnice
III/19020 – 2. část

V pracovních dnech můžete nově krom
pevné telefonní linky využít telefonní
číslo i na mobil 725 308 083.

Info hlášení rozhlasu
Stále nabízíme občanům praktickou
službu – Hlášení rozhlasu – pomocí SMS,
e-mailových zpráv, či mobilní aplikace – v současnosti již evidujeme 123
uživatelů. Tuto službu si můžete zaregistrovat buď sami na desenice.hlasenirozhlasu.cz/ nebo vyplnit letáček
(k dispozici v kanceláři úřadu). Stáhnout si můžete rovněž mobilní aplikaci
Hlášenírozhlasu.cz od fi URBITECH s.r.o.

Svoz nebezpečného
odpadu
V pondělí 9. listopadu bude svážen
nebezpečný odpad, připravit jej na viditelné místo můžete o víkendu 7. a 8.
listopadu. Nebezpečný odpad jsou
kompletní chladničky, mrazničky, pračky, myčky nádobí, trouby, vysavače,
žehličky, počítače, televize, osvětlovací
tělesa, vrtačky, pily, šicí stroje, hračky
na baterky, ojeté pneumatiky pouze z osobních vozidel (max. 4 ks na domácnost),
barvy, staré mastné hadry apod.

Kompostárna Děpoltice
Bude otevřena každou sobotu dopoledne od 9 do 12 h do odvolání.

Jak uvádíme na této stránce – v září zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci
na závěrečnou etapu chodníku v Dešenicích, který by měl vést od čp. 42 (kde byl
chodník letos ukončen), podél kulturního
domu přes náves až k chodníku, který začíná pod kostelem sv. Mikuláše. Tím by mělo
být dokončeno úplné a bezpečné propojení
částí obcí Milence a Dešenice pro chodce
v délce 1,6 km. Chodník vedoucí od autobusové zastávky v Milencích až k bývalému sídlu úřadu v Dešenicích spojuje nejfrek-

ventovanější místa občanské vybavenosti
– autobusové zastávky, hostinec, školu, školku a poštu. O dotaci na poslední část chodníku žádáme z IROP – Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím Místní akční skupiny Úhlava, tak jako
tomu bylo u části chodníku vybudované
v letošním roce. Délka připravované části
chodníku je 300 m, stavba zahrnuje i veřejné
osvětlení v počtu celkem 11 lamp.
-ls-

Z činnosti rady a zastupitelstva

Rada městyse se ve 3. čtvrtletí sešla celkem
pětkrát – připravila program obou jednání
zastupitelstva, průběžně byla informována

o probíhajících investičních akcích – dětské hřiště v Milencích, úprava toalet v KD
Dešenice, oprava západní fasády kostela
sv. Mikuláše, oprava topení v čp. 125. Stanovila výši nájmu za nebytové prostory v KD
Dešenice a pachtu zahrady. Průběžně je
kontrolováno placení nájmu v obecních
bytech a poplatku za komunální odpad –
zde už byl úřad nucen se v několika případech chronických neplatičů obrátit na
právního zástupce obce.
Zastupitelstvo se sešlo celkem dvakrát –
v červenci schválilo záměr koupě nového
užitkového auta pro technické pracovníky

(TP) – sklápěcí vůz peugeot, dále dvě smlouvy o dílo na opravu vnějšího schodiště na
kůr kostela sv. Mikuláše a úpravu toalet v KD
Dešenice. V září schválilo zastupitelstvo
Plán společných zařízení – komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Městiště u Děpoltic
a Milence a úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou, z níž bude financována koupě
auta pro TP a další komunální technika. Zároveň zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na stavbu Dešenice – Chodník
u silnice III/19020 – 2. část.
-Lenka Sýkorová-
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Jak se vám žije na Klatovsku?
Tak zní název ankety, do které se mohou
zapojit občané klatovského regionu a vyjádřit se tím ke kvalitě života a sociální
problematice. Anketa probíhá do 30. 11. 2020
v rámci komunitního plánování sociálních

služeb na Klatovsku. Anketní lístky budou
v říjnu distribuovány občanům do poštovních schránek. Vyplněné lístky je možné
odevzdávat do poštovních schránek obecních úřadů nebo odevzdat na obecních
úřadech či je vhodit do sběrného boxu
v Informačním centru v Klatovech (Vídeňská ul. 66, vchod z náměstí). Anketu je
možné také vyplnit elektronicky online

z webu města Klatovy (www.klatovy.cz),
záložka Komunitní plánování. Výstupy z ankety budou využity při plánování rozvoje sociálních služeb v regionu. Její vyplnění tedy
přispěje ke zvýšení kvality a dostupnosti sociálních a návazných služeb v regionu.
Komunitní plánování bude v roce 2021
pokračovat společnými diskuzemi nad nedostatky v sociální oblasti zjištěnými při
mapování situace a hledáním vhodných řešení pro klatovský region. Bližší informace
o komunitním plánování a pořádaných akcích jsou k dispozici na výše uvedené webové
stránce města Klatovy nebo u koordinátorky
Veroniky Marouškové, DiS., z Centra pro komunitní práci západní Čechy, tel. 607027926,
e-mail: veronika.marouskova@cpkp.cz
Děkujeme Vám, že pomáháte rozvíjet sociální služby v regionu, kde žijete!
-Veronika Maroušková, DiS., CpKP ZČ-

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky a jiná
elektrozařízení?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé
lineární či úsporné zářivky je potřeba
odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale
víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá
ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana
životního prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena.
V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti.
Při mnohonásobně vyšších koncentracích
může tato jedovatá látka poškodit nejen
životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové
využití, jež u zářivek a dalších světelných
zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %.
Využitím recyklovaných materiálů při další
výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací
osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP,
který tyto služby zajišťuje i pro naši obec).
Obyvatelé naší obce mohou nejen nefunkční světelné zdroje, ale i další elektrozařízení, zdarma odevzdávat ve sběrném místě,
v sídle úřadu nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné
zdroje a další vysloužilá a nefunkční elektrozařízení k ekologické recyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné použití získávány druhotné suroviny, zejména kovy, plasty
a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se mohou
znovu použít v kovovýrobě, z recyklovaných
plastů jsou vyráběny např. zatravňovací
dlaždice či plotové dílce a sklo se používá
jako technický materiál. Při recyklaci do-

chází také k ekologickému zpracování nebezpečných látek, které některá elektrozařízení obsahují (např. rtuť v zářivkách).
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2019 recyklovalo 706 t použitých světelných zdrojů,
587 t malých elektrozařízení a 1 586 t velkého elektra. Díky EKOLAMPu se podařilo
opětovně využít přes 95 % materiálů ze
světelných zařízení a 90 % materiálů z malých a velkých elektrozařízení. To je dobrá
zpráva pro životní prostředí naší země.

Bohužel stále mnoho českých domácností
nerecykluje a menší elektrozařízení včetně
úsporných zářivek hází do komunálního odpadu. Z úsporek a dalších elektrospotřebičů
se tak do půdy mohou dostat nebezpečné látky, se kterými si příroda jen tak neporadí.
Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.
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Školní rok 2020/2021
nou, to proto, že MŠ navštěvují i dvouleté
děti. V tom případě se celkový fyzický počet snižuje.
Letos nedošlo k žádným legislativním změnám, výuka bude probíhat dle stávajících
vzdělávacích programů pro ZŠ a MŠ, které
splňují veškeré požadavky, normy a výstupy požadované RVP (rámcový vzdělávací
program) platné pro ZŠ a MŠ. Zároveň
byly překontrolovány Českou školní inspekcí i byly schváleny.

Prvňáčci (zleva): Jakub Hrnčiřík (2.roč.), Martin Schultze, Anežka Harčariková, Pavel Rosa

Divadlo Letadlo

V úterý 1. září jsme za účasti rodičů, paní
starostky a pedagogického sboru zahájili
školní rok 2020/2021. Žáci se vrátili po dlouhatánském volnu a prázdninách odpočinutí, svěží a na jejich tvářích bylo vidět radostné očekávání a těšení se z kamarádů
a společného prostředí. Samozřejmě, že
někteří „lenůškové“ by raději byli doma.
Rodičům se odmlouvá a vymlouvá snáz.
Teď už si děti pomalu zvykly na školní
režim a povinnosti vyplývající ze studia.
I letos nás čeká spousta práce. Hlavním cílem je samozřejmě získat co nejvíce vědomostí, nových dovedností a návyků, ale i so-

Přeji všem dětem a školákům ať se jim daří
co nejlépe plnit všechny úkoly, hodně radosti z učení, hodně zážitků z poznávání nového
a neznámého, pohodové prostředí bez stresů
a strachů, hodně přátelsky a pozitivně naladěných spolužáků, kamarádů, učitelek, rodičů, spoluobčanů. Dospělým pak hodně
trpělivosti a shovívavosti k občasným neúspěchům. Všem, aby nás koronavirus postihl co nejméně. Ať se nám ve školním roce
2020/2021 podaří všechno co nejlépe!

ciální rozvoj osobnosti na poli sportovním
a kulturním. Chtěli jsme podniknout několik výletů a exkurzí, které jsme nestihli na
jaře, ale bohužel se situace zatím nevyvíjí
příznivě. Nouzová opatření se naší školy zatím moc nedotkly (počet dětí), omezen je
pouze zpěv. První a druhá třída spolu s MŠ
shlédli divadelní představení seskupení
Letadlo na téma roční období – Podzim. Dětem se moc líbilo, bylo zábavné a interaktivní. Další tradiční mimoškolní aktivity jsou
dočasně pozastaveny.
Do školních lavic zasedlo 24 žáků. Přivítali
jsme 3 prvňáčky. MŠ má kapacitu naplně-

-such-

Začátek školního roku ve školce
Máme za sebou něco přes měsíc chození do
školky, zvykání si na nové kamarády, na
prostředí, paní učitelky. Začátky jsou vždy
trochu náročnější, a to nejen pro nové děti,
ale i jejich rodiče.
Aby všem bylo lépe, snažíme se vždy s ohledem na povahu dětí domlouvat adaptaci
tak, aby byla „ušitá na míru“ jednotlivým
dětem a jejich rodinám. Stává se, že se
částečně adaptace projeví i u dětí, které již
školku navštěvovaly. Přece jen doba je taková, že jsme všichni trochu nejistí a svoje
rozpoložení nechtěně přenášíme i na děti.
S ohledem na to se snažíme, aby ve školce
vše fungovalo co nejvíce „normálně,“ bez
omezení, jen s nejnutnějšími nařízeními.
Děti potřebují jistotu, že svět kolem je
v pořádku a mohou mu věřit. Věříme, že se
nám daří, a i do budoucna uděláme vše pro
to, aby se děti ve školce cítily dobře, aby se
těšily do školky na kamarády a na vše, co je
tu čeká. Držte nám palce, máme před se-

bou další náročný rok příprav předškoláků
do školy, „středňáčků“ na roli předškoláka
a „malíčků,“ kteří se zabydlují a hledají své
místo ve skupině ostatních dětí. Pokud
nám situace dovolí, rádi bychom uspořádali tvoření s rodiči, drakiádu a také výlety
do blízkého i vzdálenějšího okolí, do příro-

dy, divadla, planetária a další. Přeji všem
krásný podzim a mnoho slunečných dnů.
A pokud to příroda vymyslí jinak, uchovejme si alespoň veselou mysl… :-)

-Mgr. Renata Vlčková-
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Zimní semestr s tématem HUDEBNÍ NÁSTROJE byl zahájen
30. září 2020 zahájilo konzultační středisko
Virtuální univerzity třetího věku (VU3V)
Dešenice zimní semestr tématem Hudební
nástroje, připraveným Provozně ekonomickou
fakultou České zemědělské univerzity
v Praze. Účastníci střediska zdárně dokončili letní semestr, i když za velmi ztížených
podmínek způsobených pandemií COVID
19. Některým byla poskytnuta pomoc zejména při práci s počítačem, kdy bylo nutné
se při dokončení závěrečného testu heslem
propojit s univerzitou. Ale naštěstí to všichni zvládli, a tak vstupují do závěrečné fáze

studia. Pokud ji zvládnou a studium dokončí, čeká je za příznivých bezpečnostních podmínek a opatření promoce v Praze. Dodejme,
že jde již o třetí běh studia v Dešenicích.
Konzultační středisko v Dešenicích vede Ing.
Helena Boučková a gestorem celého kurzu
o hudebních nástrojích je PhDr. Magdaléna
Saláková, Ph.D., která kurz připravila. Věřme,
že téma bude pro studenty zajímavé, neboť
kdo by neměl rád hudbu a nebyl fascinován
mistrným ovládáním hudebních nástrojů.
A není žádným tajemstvím, že je to právě hudba, která sbližuje a doslova hladí po duši.

První lekce se uskutečnila v renesančním
sále tvrze Dešenice, a to včetně závěrečného společného testu. Další přednášky budou 14. a 28. října, 11. a 13. listopadu a poslední v polovině prosince. Účastníci kurzu
budou mít do konce roku čas na zhotovení
závěrečného testu čítajícího 24 otázek ze
všech šesti přednášek. Po vyhodnocení vedením ČZU v Praze se dozvědí, jak celý
kurz a studium třetího běhu zvládli. Nezbývá, než popřát všem hodně úspěchů.
-Jan Rejfek, účastník VU3V-

Pétanqueliga Dešenice 2020
zná vítěze VI. Ročníku
Šestnáct účastníků, 8 odehraných turnajů
na jaře a 8 na podzim, přátelská klání
s klubem „U 7 olší“ v Nýrsku, pouťový
turnaj o finanční prémii a II. ročník memoriálu V. Úlovce, to vše má za sebou Pétanqueclub Dešenice v letošní sezóně. Ta
byla poznamenána nejen nepříjemnými
jarními opatřeními v souvislosti s pandemií COVID 19, ale mnohdy i nepříznivými
přírodními podmínkami. Nakonec se ale
vše zvládlo, včetně plánované úpravy hrací plochy. Bylo vyměněno dřevěné ohraničení hřiště a upravena dopadová plocha.
Přihlášení účastníci byli rozlosováni do dvou
skupin. První skupinu tvořili J. Kratochvíl,
J. Rejfek, M. Mládová, M. Vlčková, J. Rakovcová, Z. Baraňáková s., A. Halasová a J. Karlovský. Do druhé skupiny byli vylosováni
M. Holá, Z. Baraňák, V. Jandov-ská, M. Raišl,
M. Čermáková, M. Miškovič, J. Vávrová a Z. Baraňáková jr.
Rozhodli jsme se také, vzhledem k opatřením souvisejícím s pandemií COVID 19,
krátit soutěž o dva turnaje v jarní i podzimní
části. V jarní části, tedy 8 turnajích, vévodili
a zvítězili 2 × M. Čermáková a J. Karlovský,

dále J. Rejfek, J. Kratochvíl, A. Halasová
a M. Raišl. Turnaj o finanční prémii se v létě
stal kořistí A. Halasové. M. Raišl se umístil
druhý v turnaji mezi celky Dešenic a Nýrska, které skončilo našim vítězstvím 79:57.
V dalších 8 podzimních turnajích zvítězili
2 × J. Rejfek a M. Miškovič, dále J. Kratochvíl, J. Karlovský a M. Raišl. V odvetném
zápase s Nýrskem úspěšně bodoval M. Miškovič. Celek Dešenic ale prohrál 80:56 na
body. Memoriál V. Úlovce je na programu
v polovině října.
A co čeká klub v následujících dnech? Připravit výroční jednání, které se uskuteční
v listopadu, kdy budou předána ocenění,
medaile a poháry, připravit návrhy do rozpočtu, plán činnosti a také herní kalendář.
Klub také rozhodne o tom, zda se účastní
tzv. meziobecní ligy pětičlenných týmů,
složených z družstev v Dešenicích a Nýrsku.
Vítěze VI. ligového ročníku a další zajímavosti ze soutěže přineseme v dalším čísle
zpravodaje po vyhodnocení a sečtení všech
výsledků.

Výroční jednání
Pétanqueclubu
Dešenice
se koná dne 16. listopadu
2020 v 15 h v pohostinství
Dešenice.
Klub vyhodnotí sportovní
sezónu, předá ocenění a vyhlásí vítěze VI. ročníku Pétanqueligy Dešenice 2020.
Přijme plán činnosti a herní
kalendář pro rok 2021.

-Jan Rejfek, prezident klubu-

Přátelský dvojzápas s Nýrskem se vydařil
V závěru měsíce září se uskutečnilo odvetné utkání s Nýrskem ve hře pétanque.
Utkání se vydařilo, k čemuž přispělo sice
podzimní, ale slunečné počasí. Připomeňme, že v červenci zvítězilo družstvo Dešenice 79:57 (na body). V jednotlivcích byl první
V. Soušek (NY) s 199 cm před M. Raišlem
(DE) s 220 cm a J. Koženým (NY) s 276 cm.
V. Soušek bodoval v šesti kolech z deseti,
5 × bodoval M. Raišl.
Odveta byla zejména pro dešenické hráče
složitější, neboť se jen částečně vyrovnávali s tvrdou dopadovou plochou v Nýrsku.
V polovině turnaje jednoznačně vedlo Nýr-

sko a jeho tři opory: J. Mayer s 177 cm, H. Chrobáková s 185 cm a P. Tomaščík s 195 cm.
Náš do té doby nejlepší hráč J. Karlovský
s 210 cm byl až na šesté pozici. Druhá
polovina turnaje byla ale jiná. Došlo ke
zhoršení všech hráčů i těch favorizovaných
z Nýrska. Zlepšení v druhé části dosáhli jen
dva hráči A. Halasová a M. Miškovič z Dešenic. Ten také druhou část s 177 cm vyhrál,
druhou příčku pro sebe získal J. Kožený
s 270 cm a třetí potom M. Raišl s 323 cm.
Turnaj nakonec vyhrálo domácí Nýrsko v poměru 80:56 (na body). V jednotlivcích získal 1. místo M. Miškovič (DE) s 438 cm.

Druhé místo obsadil J. Kožený (NY) s 460
cm a 3. místo obsadila H. Chrobáková (NY)
s 510 cm. M. Miškovič bodoval v šesti kolech z deseti. Celkově zvítězilo v dvojzápase družstvo Nýrska o 2 body.
Dešenice reprezentovali: J. Kratochvíl (14.
místo), M. Čermáková (6. místo), Z. Baraňák
(11. místo), A. Halasová (15. místo), J. Karlovský (13. místo), Z. Baraňáková s. (16. místo),
M. Raišl (4. místo) a M. Miškovič (1. místo).
Díky za reprezentaci.
-Jan Rejfek, prezident
Petanqueclubu Dešenice-
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Nové toalety v kulturním domě
I v letošním roce pokračujeme s dalšími
opravami v kulturním domě Dešenice, celou
řadu z nich podpořil opakovaně i Plzeňský
kraj. V posledních letech byla položena
nová podlaha ve výčepu a v obou přísálích,
v celém KD byla vyměněna okna a vstupní
dveře (s výjimkou hlavního vstupu), při té
příležitosti byly pořízeny i nové záclony
a opona. Vloni byla vyměněna střešní krytina na části střechy a konečně byl zakoupen nový moderní výčep. Letos došlo i na
renovaci toalet pro návštěvníky. Akce byla
opět podpořena Plzeňským krajem v rámci
dotačního programu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí 2020 částkou 200 tis. Kč,
úpravy provedla fi Jiří Irlbek. Je jen velká
škoda, že společenské akce jsou zatím pozastaveny, a tak vám novou podobu toalet
přinášíme alespoň na fotografiích.
-úm-

Nové dětské hřiště Milence

Od září letošního roku mohou děti v Milencích užívat nové dětské hřiště. Sestava hracích prvků z modřínového dřeva, kterou
zhotovila plzeňská firma Palis, je umístěna
nad fotbalovým hřištěm a bude ještě doplněna o houpačku. Hřiště je určeno pro děti
do 14 let, které váží méně než 50 kg.
Foto Dana Tomanová
-úm-

Nečtiny přivítaly představitele obcí a připomněly si významné výročí
Obec Nečtiny na severním Plzeňsku přivítala 10. září představitele obcí a měst Plzeňského kraje k přátelskému setkání stuhou
oceněných obcí v soutěži Vesnice roku, která letos oslavuje 25 let trvání. Setkání zorganizoval jeden z vyhlašovatelů soutěže
Spolek pro obnovu venkova. A proč právě
v Nečtinech? Obec Nečtiny v historii soutěže
byla celkem dvakrát vesnicí roku Plzeňského kraje a jedenkrát se jí podařilo zvítězit
i v celostátním kole. Letos se však soutěž vinou epidemie Covid-19 bohužel nekonala.
Setkání se neslo ve znamení vzpomínek především starostů a starostek, kteří ocenění
dosáhli, a zvláště byl zdůrazněn podíl občanů obcí a měst na získání ocenění. Sou-

těž se během let vyvíjela až do dnešní podoby, kdy se uděluje nejen zlatá stuha pro
vítěze, ale i další stuhy pro obce, které vynikají například v práci s mládeží, společenském životě, ve spolupráci se zemědělskými subjekty či v péči o životní prostředí.
Stanislav Rampas, předseda Spolku pro
obnovu venkova Plzeňského kraje, vzpomněl, na počátky soutěže před 25ti lety, u nichž
stál. „Venkov je místo, kde jsme se narodili,
kde žijeme a kde musíme o jeho dění ve
všech směrech pečovat. To sdružuje lidi, to je
táhne dopředu a v mnohých obcích je to
i vidět na jejich vzhledu, zeleni i veřejných
prostranstvích. Také v kulturním životě, sportu, mládežnickém hnutí apod. To, že se ob-

ce přihlásily do soutěže, jen dokazuje, že se
to dělalo velmi dobře“, připomněl.
Náměstek hejtmana pro regionální rozvoj,
evropské fondy a informatiku Ivo Grüner
zdůraznil, že je rád v přítomnosti zástupců
obcí a měst, kde se něco dělo a děje, kde se
udály potřebné změny a popřál i v dnešní
nelehké době obcím úspěch. Vždyť právě
pandemie COVID – 19, rozvoji nepřeje. Měl
jsem možnost na setkání vystoupit. Vyjádřil jsem přesvědčení, že Dešenice najdou
v budoucnu odvahu přihlásit se do soutěže
opět. Zcela jistě by si to zasloužily.

-Jan Rejfek, zastupitel městyse -
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Sezóna 2020 v muzeu pivovarnictví

Letošní sezóna v Muzeu šumavského pivovarnictví v Dešenicích byla úspěšná i přesto, že byla značně zkrácena v důsledku
„koronavirových“ opatření. Zahájení proběhlo až koncem května, kdy byla zároveň
otevřena i nová výstava Církev a pivo. Ta
vznikla ve spolupráci se Západočeským

Zkoušky psů

V neděli 23. 8. 2020 pořádal myslivecký
spolek Diana Dešenice, již tradiční zkoušky loveckých psů, které se konají v lesním
úseku u kaple svatého Jana Nepomuckého
nad železničním tunelem.
Ke zkouškám nastoupilo šest vůdců se svými psy, a to těchto loveckých plemen: jeden
výmarský ohař, dva jagdteriéři, dva border
teriéři a jeden drsnosrstý trpasličí jezevčík.
Všichni psi zkoušky úspěšně zvládli, nejlépe si vedla fena výmarského ohaře.
Za poskytnutí zázemí děkujeme sportovnímu klubu Norton Milence.
-Zbyněk Jílek, MS Diana Dešenice-

muzeem v Plzni a na její realizaci se podíleli pánové Luděk Krčmář ze ZČM a Jan Jirák
z klatovského muzea. Výstava mapovala vaření piva v církevním prostředí, a to převážně v klášterech od 16. století do současnosti. Slavnostní otevření bylo už tradičně
doplněno o ochutnávku piva.

V letních měsících bylo možné si v muzeu
prohlédnout a vyzkoušet různé modely, které
byly vytvořeny ze stavebnice Merkur, a které laskavě zapůjčil pan Schejbal z Klatov.
Nových exponátů a úpravy se dočkala i hospůdka, jedna z místností ve stálé expozici
pivovarnictví.
Je potěšitelné, že zájem o prohlídku muzea
byl v letošním roce obdobný, jako v předchozích letech, přestože téměř tři měsíce muselo být kvůli protiepidemickým opatřením
uzavřeno. Muzeum navštívilo celkem 565 turistů, na vstupném bylo vybráno celkem
16 830 Kč a 11 665 Kč utratili návštěvníci za
upomínkové předměty – turistické známky
a nálepky, pohlednice, mapy i publikace.
Poděkování patří všem průvodcům muzea:
panu P. Štemberovi a paní H. Hopové a studentům K. Fatějevě a A. Kučerovi, kteří svým
přístupem dovedou zaujmout návštěvníky,
o čemž svědčí četné zápisy v návštěvní knize.
-Tomáš Šafařík-

Nabídka zvěřiny z našich lesů
Jak již mnozí občané zaznamenali, z hlášení místního rozhlasu, MS Diana Dešenice
začal prodávat zvěřinu ulovenou v našich
lesích přímým spotřebitelům – občanům.
V této době je k tomuto kroku nucena většina mysliveckých spolků, protože výkupy ulovené zvěře přestaly fungovat úplně nebo výrazně omezily svůj provoz. Důvodem je velké
snížení prodeje zpracované zvěřiny do hotelů a restaurací.
I přesto je ale nutné zvěř lovit a omezovat
tím škody způsobené na lesních i zemědělských kulturách. Díky tomuto kroku mají
lidé možnost koupit si celý kus ulovené zvěře za velmi přijatelnou cenu, a to i po stažení
a vykostění, neboť cena je za 1 kg masa 3 ×
nižší, než v běžném obchodě.
Zvěřina se hodí pro všechny kuchyňské
úpravy a její příprava není o nic těžší, než
úprava masa z jakéhokoliv hospodářského
zvířete. Stačí si jen vybrat: maso z divočáka
je méně tučné a aromatičtější a šťavnatější
než vepřové, je trochu tmavší. Srnčí maso je
křehké a jemné, z vysoké zvěře je maso libové a vyznačuje se pevnou strukturou
a intenzivní chutí. Jedná se o kusy o váze od
cca 25–70 kg.
Lidé se nemusí zvěřiny jako regionální potraviny vůbec bát. Jedná se o vysoce hodnotný

Ceník zvěřiny
Jelen lesní, jelen sika
Srnec obecný
Prase divoké

60 Kč/kg
70 Kč/kg
40 Kč/kg

přírodní produkt, splňující požadavky kvalitní a zdravé potraviny.
Při kuchyňské úpravě zvěřiny je vhodné
používat koření přímo na zvěřinu s kombinací všech běžných koření na gril, pečená
masa, či do omáček. Dobré je také před tepelnou úpravou maso odblanit a odstranit
přebytečný tuk. Můžeme také maso den
předem marinovat s kořením v oleji, či víně,
zvěřina si velmi dobře rozumí s jalovcem,
tymiánem, rozmarýnem, ale i běžným česnekem a cibulí.
Z masa zvěře můžeme připravit nejen guláš,
který většina lidí zná, ale také třeba svíčkovou, španělské ptáčky, řízky, medailonky, karbanátky, nebo ho připravit se šípkovou či se
zelím a mnoho dalšího…
-Veronika Machová, MS Diana Dešenice-

V případě zájmu
volejte na telefonní číslo:

723 237 183
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Zveme vás
za příznivých podmínek

Před padesáti lety…

Filmové putování od hradu
Klenová ke hradu Pajrek
Komponovaný pořad Libora Marka
13. 11., 17.00, renesanční sál tvrze
Dešenice

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

Spolek pro radost
Dešenice

13.

TVOŘENÍ
VE TVRZI DEŠENICE
dne 21. listopadu 2020
Zahájení v 10.00 hod.,
ukončení v 17.00 hod.
Uskuteční se v případě
příznivého vývoje
pandemie COVID 19
při dodržení všech
nařízených
bezpečnostních
opatření!

S blížícím se výročím 750 let od první zmínky o Dešenicích, které nás čeká v roce 2022,
stojí za to si připomenout, jak popisuje
obecní kronika oslavy výročí 700., v roce
1972. dejme tedy slovo tehdejšímu kronikáři, p. Baštářovi, řediteli školy:
„Tento rok byl hned v začátcích po odešlé
zimě poznamenán velikou aktivitou občanů
z Dešenic, ale i samotného národního výboru a jeho poslanců, neboť v tomto roce obec
Dešenice má slavit 700 let svého založení
a trvání. Proto je třeba památky, omšelé domy odíti do lepších kabátů. Přistoupeno bylo
k opravě kostela a prostranství před ním,
k opravě kaple na Kuncích a u polesí, k tomu
všemu musel být také zhotoven „erb“ obce
a vydána brožurka, jež by pojednávala
o historii obce Dešenic. Erb byl umístěn
nad klenutou branou vstupu do hradu,
který nyní slouží k hospodářským účelům
státního statku. V tomto roce byly vydány
pamětní odznáčky s dešenickým erbem.
Byly vybudovány i některé místní komunikace, vyasfaltována byla náves s okolím
a opravena kašna, dřívější zdroj vody. Počítala-li obec s větší návštěvností, musila také

Městys Dešenice

Vesnice se baví

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.
4. číslo XIV. ročníku vyšlo 19. 10. 2020
nákladem 300 výtisků.
Příspěvky zasílejte na adresu: starostka@desenice.cz.
Uzávěrka dalšího čísla je 4. 1. 2021.

Ačkoli jsme v minulém čísle doufali, že změna termínu zábavného odpoledne a večera
s názvem Vesnice se baví byla poslední,
bohužel tomu tak není a termín jsme nuceni z všeobecně známých důvodů přesunout
na 30. ledna 2021. Máme však i potěšující
zprávy – družstev nebude soutěžit sedm
ale osm, maso na guláš je již uloveno
,

odstranit staré nevyhovující autobusové čekárny v Milencích a Dešenicích, pro tuto
událost zbudovat na přístupových silnicích
poutače, které hlásaly že Dešenice se dožijí
nebo dožívají 700. výročí od svého založení
nebo od zmínek v jiných kronikách nebo
v zemských deskách. Nový kabát dostala
i školní budova a před slavností byla napojena na kanalisace na statkovou – při stavbě dílen státního statku. Na vzhledu nabyla celá obec, což bylo visitkou dobré práce
místního národního výboru a jeho poslanců. V té době bylo také ve škole vybudováno
ústřední topení, které hned v ranných začátcích oplývalo různými neduhy. Položeny byly i základy k výstavbě požární zbrojnice v Milencích. Je vidět, že práce se na poslance nahrnulo velmi mnoho, ale byla svorně
zvládnuta. Samotné oslavy mohly proto za
přispění všech složek dne 12. srpna býti zahájeny a také velmi zdařile proběhly. Na
hřišti byly vybudovány kabiny a jeho pěkná
úprava bude sloužit dešenickým sportovcům. Vyčištěno bylo i koupaliště. Prostě obec
se zaskvěla krásou.“
-úm-

trička pro družstva, porotu a pořadatele jsou
již ve výrobě a akci už podpořilo několik
sponzorů. Zkrátka nezbývá nám než se těšit, že to tentokrát už opravdu vyjde, ladit
formu a nepodceňovat přípravu!
-Přípravný tým Vesnice se baví-

