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Už pár týdnů si musíme na veřejnosti za-
krývat obličej rouškou. Dostupnost těchto
ochranných prostředků byla v čas nařízení
nulová, a tak patří opravdu velké díky
místním ženám, které několik stovek rou-
šek nastříhaly, našily a nažehlily a zdarma
poskytly ostatním. Takže: Hanka Něm-
cová, Lenka Kindlmanová, Jana Pytlová,
Bára Mazánková, Petra Šulanová, Eva Šet-
líková, Štěpánka Cihlářová, Miloslava Irl-
beková, Romana Zdichyncová, Helena

Hrachová, Lucie Šimonová, Pavlína Neu-
mayerová, Růžena Soušková, Jiřina Adam-
ková, Zdeňka a Zdeňka Baraňákovy, Soňa
Šetlíková, Dana Tomanová a Yva, Marie
a Anička Suchanovy. Skvělá práce, dámy!
Mimo to nám velmi vyšla vstříc klatovská
manufaktura Freja, kde se z tradiční kožené
galanterie zaměřili na roušky a za necelý tý-
den pro nás ušili celkem 350 ks roušek.

-úm-

Poděkování švadlenkám

Milé čtenářky a milí čtenáři,
Takhle to nebude pořád. Tentokrát
s dovolením začnu židovským vtipem,
který se do dnešních časů velmi hodí.
No, vlastně se hodí do každé doby.

Přijde Moše k rabínovi:
Rabi, všechno v mém životě je špatně,
je to všecko prostě nanic: dcera je
prostitutka, syn na drogách, odešla
ode mě žena v vyhodili mě a práce. Co
mám dělat?
Napiš si na kus papíru „Takhle to ne-
bude pořád“, pověs si to doma na zeď
z každé ráno si to přečti.
Uplynulo půl roku. Přišel Moše opět
a rabínovi.
Rabi, moc děkuju! Všechno se spravi-
lo! Dcera se vdala, syn se vyléčil, žena
se ke mně vrátila k já úspěšně
podnikám!
a papír ti na zdi pořád visí?
Samozřejmě, rabi!
Tak ho nesundávej.

Toto číslo zpravodaje je poznamenané
probíhající epidemií, a tak v něm chy-
bí tradiční pozvánky na společenské
akce. Ale takhle to nebude pořád.
Schválně, co bude za půl roku?

Příjemné čtení vám přeje

Lenka Sýkorová
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Aktuality z úřadu

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Proběhne 16.–18. května. V sobotu
16. 5. budou přistaveny kontejnery na
objemný odpad na obvyklých místech
mezi 8:30–13 hod. v Dešenicích na ná-
vsi, v Děpolticích, v Divišovicích, v Mi-
lencích a v Žizněticích (velkoobjemový
odpad jsou např. matrace, čalouněný
nábytek, kočárky aj.) V pondělí 18. 5.
bude svážen nebezpečný odpad
(kompletní chladničky, mrazničky,
pračky, trouby, vysavače, žehličky, počí-
tače, televize, ojeté pneumatiky z osob-
ních vozů, barvy, staré mastné hadry
apod.nikoli eternit!)

Kompostárna Děpoltice
Otevřena vždy v sobotu od 9 do 12 h.

Hlášení rozhlasu
Zájemci o informace o ak-
tuálním dění v obci pros-
třednictvím e-mailu,
SMS či mobilní aplikace
se k odběru mohou za-

registrovat v kanceláři úřadu nebo na
webových stránkách:
http://desenice.hlasenirozhlasu.cz/
Registrujeme už téměř 110 tel. čísel.

Poplatky za odpad a psy
Základní sazba poplatku za komunální
odpad je 650 Kč a za psa 150 Kč a jsou
splatné do konce dubna. Poplatek lze
uhradit i na účet – 0822148389/0800 do
zprávy pro příjemce uveďte své jméno.
Známku na popelnici vám doručíme.

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj na letošní
rok naplánoval zahájení obnovy katastrální-
ho operátu novým mapováním v k. ú. De-
šenice. Proč právě v Dešenicích? Dosavadní
katastrální mapa je totiž velmi nepřesná.
Nové mapování probíhá v pěti základ-
ních etapách: zahájení obnovy, zjišťo-
vání hranic, podrobné měření, tvorba
obnoveného katastrálního operátu a ná-
mitkové řízení. Pro vlastníky je nejdů-
ležitější etapa zjišťování hranic – ta roz-
hoduje nejen o kvalitě výsledku, ale také
o spokojenosti vlastníků.
Katastr nemovitostí (dále KN) je podle ka-
tastrálního zákona zdrojem informací, kte-
ré slouží vedle ochrany práv k nemovi-
tostem i k celé řadě dalších účelů. Z těchto
důvodů je nezbytné, aby údaje katastru co
nejvíce odpovídaly skutečnému stavu v te-
rénu, a proto je vlastníkům uložena po-
vinnost ohlašovat změny údajů katastru tý-
kající se jejich nemovitostí. O této po-
vinnosti někteří vlastníci nevědí. V řadě
případů navíc k neohlášení změny mohlo
dojít za předchozích vlastníků. S cílem ná-
pravy tohoto stavu provádí katastrální
úřad revizi katastru formou obnovy. Cílem
revize je dosažení co největšího souladu
skutečného stavu se stavem evidovaným
v katastru nemovitostí.
Předmětem revize jsou zejména zápisy
staveb, druhů pozemků a způsobu využití

staveb. Dále se reviduje průběh hranic po-
zemků. Zjišťování průběhu hranic pozem-
ků a vnějšího obvodu budov se děje v teré-
nu. Součinnost vlastníků nemovitostí je
pochopitelně žádoucí, právě tak jako sho-
da na průběhu hranic sousedících pozem-
ků. Není-li shoda na průběhu hranice, je
hranice zapsána jako sporná i v KN a může
to činit problém při převodu vlastnických
práv. Po ukončení etapy zjišťování hranic
se provádí nové zaměření označených
hranic pozemků a budov. V této etapě je
pouze potřeba měřičům umožnit bezpečný
vstup na své pozemky.
Na základě zaměření pozemků je vyhoto-
ven návrh nové digitální katastrální mapy
a určeny nové výměry všech pozemků. Tyto
výsledky budou ve stanoveném termínu
vystaveny na obci k nahlédnutí – tj. etapa
námitkového řízení.
V nejbližší době po zahájení obnovy (zahá-
jení je naplánováno na 4. května 2020, je
však možné, že vinou epidemie Covid-19
a s tím souvisejících opatření se tento ter-
mín posune) bude probíhat šetření v teré-
nu, a to i pomocí dronů. Snímkování drony
by nás tedy nemělo překvapit.
Obnova katastrálního operátu novým ma-
pováním není krátkodobá záležitost a vši-
chni vlastníci budou o jednotlivých krocích
včas vyrozuměni.

-úm-

Rada se v 1. čtvrtletí mj. věnovala odpa-
dovému hospodářství – revizi všech
sběrných hnízd, na jejímž základě rozhod-
la o snížení počtu 1100 l kontejnerů na
plast a přemístění sběrného hnízda v Mi-
lencích mimo hlavní silnici. Po projednání
s místními v KD Milence také zadala
projekt na polopodzemní kontejnery na tří-
děný odpad (sklo, plast, papír) v Milen-
cích. Rada uzavřela s Městem Klatovy
smlouvu o využívání tamního sběrného

dvora. Počátkem března rada rozhodla
o přidělení individuálních dotací pro
spolky na základě žádostí a to takto: SDH
Žiznětice – 10 000 Kč; SDH Milence –
10 000 Kč; SDH Dešenice 21 929 Kč; ČRS z.s.
MO Nýrsko – 5 000 Kč; ČSCH ZO Nýrsko – 4
000 Kč; I. Vaňkátová, Malíček – 10 000 Kč;
SK Norton Milence – 10 000 Kč; MS Diana
– 9 000 Kč, TJ Start Dešenice – 20 000 Kč.
Zastupitelstvo na svém lednovém zase-
dání schválilo nové obecní vyhlášky

vztahující se k odpadovému hospodářství
a poplatku ze psů. Na únorovém jednání
byl schválen úvěr u České spořitelny ve
výši 6 mil. Kč na financování stavby
chodníku při silnici III/19020. Dotace činí
3 mil. Kč a obec ji dostane v roce 2021.
Splátka úvěru bude 27 780 Kč měsíčně. Na
tomto jednání byla starostka pověřena
podpisem smlouvy a dílo se zhotovitelem
stavby firmou JSF stavební s.r.o.

-úm-

Z činnosti rady a zastupitelstva

Co je obnova katastrálního operátu?
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Najdete je?

S O Ú E D L B D S K K E
A P D A K R O P S Ú O D
G Ř Ž P N O F Č I H N R
K Í E O A K K V S T T Ž
L R C C Ř D E O I J E Z
O O A É M J C D U Š J O
L D L F T A Í S N T N P
T A K V I Ř Á Z R R E G
Ě U Y Y T R S T B Ě R K
V E C P Z V A N M A B K
S Á E K O L A M P L M S
Z T R H J A K V O R Á Ž

EKOKOUTEK • EKOLAMP • KONTEJNER
ODPAD • PŘÍRODA • RECYKLACE

SBĚR • SVĚTLO • TŘÍDIT
ÚSPORKA • ZÁŘIVKA • ŽÁROVKA

Používáte doma úsporné světelné zdroje?
Jestli ano, dobře děláte. Jejich používáním
šetříte nejen peníze, ale i přírodu. Když do-
slouží, je však potřeba odnést je na sběrné
místo, jen odtud se totiž dostanou k recykla-
ci. Nejbližší sběrné místo vám pomůže najít
mobilní aplikace „Kam s ní?“, kterou si mů-
žete zdarma stáhnout do svého mobilu nebo
tabletu.

Slova v naší osmisměrce ale musíte najít
sami. Je jich celkem 12 a jsou vepsána růz-
nými směry - vodorovně, svisle i šikmo.

Kam s nefunkční žárovkou?

Většina z násmusí občas řešit, co
s úspornou žárovkou, která po le-
tech přestala svítit. Vysloužilé line-
ární či úsporné kompaktní zářivky
a výbojky totiž nepatří do popelnice
na směsný odpad, kde z nich při roz-
bitímohou unikat nebezpečné látky.

V minulosti to bylo snadné, klasická
wolframová žárovka se prostě vyhodila
do popelnice na komunální odpad
a z obchodu se přinesla nová. Od září
2012 se ale klasické wolframové žá-
rovky přestaly v Evropské unii pro-
dávat, a tak v posledních letech po-
stupně přecházíme na ekonomicky
a ekologicky šetrnější světelné zdroje.
Podle místnosti a svých preferencí volí-
me kompaktní a lineární zářivky či LED
žárovky. Vybíráme různou intenzitu
a charakter světla - výběr moderních
světelných zdrojů je opravdu pestrý.
Má to ale jeden háček: pokud taková
úsporka či LED žárovka dosvítí, nesmí
skončit v běžném koši. Důvodem jsou
druhotné suroviny, které lze díky re-
cyklaci znovu využít a také jedovatá
rtuť, kterou zářivky (trubicové i kom-
paktní) v malém množství obsahují.
Při špatném či neodborném zacházení
a ve vyšších koncentracích může rtuť
ohrozit lidské zdraví a životní prostře-
dí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku
či LEDku a odevzdat ji v obchodě při
nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit
s nefunkčním světelným zdrojem, je
uložit ho do sběrné nádoby umístěné
v prostorách úřadu Městyse Dešenice.
Obsluha sběrného dvora ho od Vás
zdarma převezme a uloží do speciální
sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho roz-
bití. Zpětný odběr světelných zdrojů
i dalších elektrozařízení pro Městys
Dešenice zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP, který dodává sběrné nádo-
by a plně hradí také veškeré náklady
na přepravu a recyklaci odevzdaného
elektroodpadu. Díky EKOLAMPu ušet-
říme z obecního rozpočtu část pro-
středků, které bychom jinak museli
použít na ekologickou likvidaci nebez-
pečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou li-
kvidací úsporné zářivky, fénu, vysavače
či jiného elektrozařízení nám vynahradí
vědomí, že společně přispíváme k och-
raně životního prostředí okolo nás.

Více se o nakládání s nefunkčními svě-
telnými zdroji a dalších aktivitách
společnosti EKOLAMP dočtete na:

www.ekolamp.cz

Co je komunální odpad?
Obec se na základě zákona o odpadech
č. 185/2001 Sb. (§ 4 písm. p) považuje za pů-
vodce komunálních odpadů, vznikajících
na území obce, které mají původ v činnosti
fyzických osob, s výjimkou odpadů vznika-
jících u právnických osob, které se mohou
do systému zapojit smluvně. Obec se stává
původcem komunálních odpadů v oka-
mžiku, kdy fyzická osoba odloží odpady na
místě k tomu určeném. Současně se stává
vlastníkem těchto odpadů – veškerý odpad
je tedy nazýván odpadem komunálním –
ten dále dělíme na tříděný odpad a nevytří-
děný tj. směsný komunální odpad (SKO),
který končí v popelnicích v domácnostech.
Obec je proto povinna určit místa, kam fy-
zické osoby mohou odkládat komunální

odpad, který produkují a zajistit místa,
kam mohou odkládat nebezpečné složky
komunálního odpadu (např. zbytky barev,
rozpouštědla, zářivky, chemikálie). Sběr ne-
bezpečného odpadu musí ze zákona proběh-
nout alespoň dvakrát ročně.

Obecně závazné vyhlášky o systému
sběru odpadů
Místa odkládání odpadu v Dešenicích řeší
obecně závazná vyhláška (OZV) č. 2/2020,
přijatá zastupitelstvem v lednu 2020, která
stanovuje systém shromažďování, sběru,
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů, vznikajících na území obce.
Zrušila dosavadní systémovou vyhlášku

Aktuálně k odpadovému hospodářství

→ pokračování článku na str. 5



Začal nový rok a ve škole nás čekalo opět
hodně práce. Blížilo se pololetní vysvěd-
čení.

To je nejvyšší čas zapracovat na vylepšení
známek. Jarní prázdniny proběhly od 10. 2.
do 14. 2. 2020.

V sobotu 15. 2. si děti zařádily na maš-
karním bále. Krásných a vtipnýchmasek se
sešlo jako vždy opravdu hodně.

Zúčastnili jsme se okrskového kola reci-
tační soutěže. Do dalšího kola jsme nepo-
stoupili, měli jsme sice žhavá želízka
v ohni, ale nakonec porota vybrala přeci
jen a něco málo lepší konkurenci.

Jednouzposledníchveselýchakcídětí ZŠbylo
vystoupení k oslavám MDŽ dne 7. 3. 2020
v kulturním domě. Věřím, že jsme našim
ženámudělali radost a potěšilo je i přáníčko.

No i pak už jen MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ!
O dalším postupu se dozvídáme postupně
z médií a zprávami z MŠMT. O průběhu
a všech změnách budeme včas informovat.

S rodiči jsme ve spojení, v případě potřeby
jsme každé po a čt dopoledne ve škole.

Všem hodně zdraví, rodičům, prarodičům
a i dětem hodně trpělivosti!

Těšíme se na brzkou shledanou ve školních
lavicích.

Foto maškarní bál: Renata Rynešová
-such-
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RozhodnutímMŠMT a v souvislosti
s mimořádným opatřením vlády
k ochraně obyvatelstva budou zápi-
sy do 1. ročníku pro školní rok
2020/2021 probíhat bez osobní příto-
mnosti dětí i zákonných zástupců

od 1. do 22. dubna 2020
Doručením žádosti škole následující-
mi způsoby:
1) Prostřednictvím datové schránky

školy: nz2ut68
2) E-mailem:

info@zsamsdesenice.info
3) Poštou: ZŠ a MŠ Dešenice,

okres Klatovy, p. o.
Dešenice 151
340 22 Nýrsko

4) Osobním podáním, tj. doručením
do poštovní schránky školy

5) Popř. jinak po konzultaci
s ředitelkou školy

Pozn. Žádost o odklad PŠD musí být
doplněna 2 přílohami:
a) Doporučení školského

poradenského zařízení
b) Doporučení praktického lékaře

pro děti a dorost, nebo
klinického psychologa

Zápis do mateřské školy
Podle nařízení MŠMT se uskuteční se
v termínu dle školského zákona, tedy
v období od 2. května 2020 do 16. května
2020. Konkrétní termín zápisu k před-
školnímu vzdělávání stanoví ředitel ško-
ly.

Pro bližší informace volejte ředi-
telku školy 376 571 547 v konzul-
tačních dnech v pondělí a ve čtvr-
tek dopoledne nebo do MŠ
376 571 544.

Zápis do 1. ročníku
základní školy

Školní rok
2020
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z roku 2015. Nově je ve vyhlášce uveden
sběr olejů, kovového odpadu a textilu do
určených nádob. Fyzické osoby jsou proto
povinny odkládat komunální odpad na
místech k tomu určených a odpad oddě-
leně shromažďovat a třídit podle systému
stanoveného obcí. Novinkou, která ve vy-
hlášce ještě není uvedena – je pro občany
možnost bezúplatně ukládat odpad (pře-
devším objemný a nebezpečný) také do
sběrného dvora v Klatovech, neboť Městys
Dešenice má s Městem Klatovy od letoška
smlouvu. Otvírací dobu sběrného dvora,
jakož i druhy odpadů, které tam lze vozit,
najdete na odkazu http://www.klatovynet-
.cz/ohk/sbernydvur.asp
Další nová OZV č. 3/2020 o obecním
kompostování určuje způsob nakládání
s biologicky rozložitelným komunálním
odpadem (BRKO), který lze ukládat na
obecní kompostárnu v Děpolticích.

OZV omístním poplatku za
komunální odpad č. 1/2020
Obec jakožto vlastník komunálního odpa-
du (viz výše) platí veškeré náklady za jeho
svoz a uložení na skládky či do spalovny.
Svoz odpadů pro nás zajišťuje firma Zápa-
dočeské komunální služby – tj. svoz po-
pelnic, skla a dále papíru a plastů, které
jsou uloženy v kontejnerech o objemu 1100

l. Zbývající část obec zajišťuje sama – tj.
svoz nebezpečného a objemného odpadu,
svoz polopodzemních kontejnerů s vý-
jimkou skla a svoz tříděného odpadu v pyt-
lích. Obec má na základě §17 a) proto zá-
konnou možnost stanovit prostřednictvím
OZV poplatek za komunální odpad – u nás
jsou poplatníky fyzické osoby, právnické
osoby na základě smlouvy a vlastníci re-
kreačních chalup. Pro výši poplatku (max.
výše je ze zákona stanovena zatím na
1000 Kč/poplatník/rok) jsou rozhodující ná-
klady za odpadové hospodářství v předcho-
zím roce rozpočítané na jednoho poplatníka.
Pro srovnání – v roce 2014 činil poplatek
500 Kč (náklady na poplatníka 685 Kč) a v le-
tošním roce je to 650Kč (náklady 1152Kč). Jak
můžeme náklady snížit? Větší měrou obec
sváží odpady vlastními silami, přistoupili
jsmek redukci kontejnerůnaplast (celkem3)
a přemístili jsme sběrné hnízdo v Milencích
mimo hlavní silnici. V Milencích připravuje-
me projekt na další polopodzemní kontejne-
ry a hledáme další úspory. A jak mohou ná-
klady snížit poplatníci? Mít na paměti, že
nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne
– tzn. přemýšlet už při nákupu a donést si
domů co nejméně obalů.

Nová legislativa a dotace do
odpadového hospodářství
V letošním roce má být přijata řada nových
zákonů vztahujících se k odpadovému hos-

podářství. Zásadní je, že se má do budouc-
na zcela zrušit ukládání odpadu na sklád-
kách, což se má dosáhnout násobným
navýšením poplatků za skládkování. To
znamená vytřídit co nejvíce odpadu, aby
v popelnicích (SKO) skončilo jen to, co
opravdu nelze vyhodit jinam. Rozhodující
pro platby má být procento tříděného od-
padu – alespoň 65 %. (Zatím dosahujeme
zhruba 20 %). Je zřejmé, že tento cíl není
reálný, a není dosažitelný jen obcemi – zde
je úloha státu, aby přiměl výrobce podílet
se větší měrou na likvidaci odpadu, který
dávají do oběhu, a hlavně podporoval vý-
robce, zpracovávající tříděný odpad.
Aby se i u nás procento vytříděného odpa-
du zvedlo, využila obec od roku 2014 dota-
cí, které do odpadového hospodářství ply-
nuly z evropských fondů, administrátorem
těchto dotací je Operační fond životního
prostředí (OPŽP). Díky tomu mohla obec
vybudovat komunitní kompostárnu, získa-
la dotace na domácí kompostéry pro obča-
ny, bylo pořízeno celkem pět velkoob-
jemových kontejnerů, traktorový nosič
kontejnerů, nakladač a pět polopodzemních
kontejnerů a KDDešenice.

K uvedené tématice mohu doporučit stránky
České asociace odpadového hospodářství –
www.caoh.cz, kde najdete aktuality.

-ls-

Pod vedením jednoho z nejlepších od-
borníků v oboru prof. Ing. Martinem
Librou, CSc., končí v nejbližších dnech se-
nioři studenti VU3V KS Dešenice další se-
mestr tématem„Život s energií“. Jmenovaný
vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně
inženýrskou ČVUT v Praze. Ve Fyzikálním
ústavu Akademie věd získal vědeckou
hodnost v oboru fyzika plazmatu. Je

členem Evropské fyzikální společnosti.
Úvodem první přednášky připomněl, že
uplynulo více než 100 let od některých
převratných objevů moderní fyziky. Stu-
denti si připomněli velikány energetiky.
V druhé lekci pojednávající o fosilních pa-
livech se dozvěděli, že povrchový důl Bíli-
na patří k největším uhelným dolům, na
šířku měří 6 km, na délku přes 10 km. Jeho

dno je přesně na úrovni mořské hladiny. Je
to tedy nejníže položené místo v ČR. Třetí
přednáška seznámila studující s obnovi-
telnými zdroji energie, které jsou v dlouho-
dobém časovém horizontu nevyčerpatelné.
Následná lekce nás seznámila se solární
energií. Od tohoto tématu ale senioři stu-
dovali obsah zbývajících přednášek již
samostatně, neboť byla respektována opat-
ření přijatá vládou ČR.
Senioři si mohli pustit videopřednášku
profesora Libry na počítači. Následně udě-
lat test z daného tématu, který byl a je pod-
mínkou úspěšného zvládnutí celého se-
mestru. Stejně tak studující postupovali či
budou postupovat, při závěrečném testu,
jehož termín byl posunut až do 30. června.
A tak nezbývá, než popřát S. Čedíkovi,
V. Jandovské, J. Vávrové, A. Halasové, J. Ra-
kovcové, Z. Baraňákové, I. Zahutové, M.
Čermákové, M. Vlčkové, J. Rejfkovi, J. Kra-
tochvílovi, M. Raišlovi a Z. Baraňákovi
hodně úspěchů při dokončení studia
i v omezených podmínkách, které je nutné
respektovat. A ať jim v zájmu o další téma-
ta nebrání ani průměrný věk dosahující
něco málo přes 72 let.

-Jan Rejfek, účastník VU3V-

Studenti univerzity třetího věku končí další semestr

Účastnící tématu před tvrzí ještě v době, kdy to dovolovala situace.

→ pokračování článku Aktuálně… ze str. 3
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30. března se měli přihlášení účastníci sejít
za účelem rozlosování a zahájení 6. ročníku
Pétanqueligy Dešenice 2020. Vzhledem
k panující epidemii Covid-19, se úvodní
schůzka neuskutečnila a musela být pře-
ložena. Předpokládáme, že soutěž bude
hrát 16 až 18 přihlášených zájemců, kteří bu-
dou rozlosováni do dvou skupin. Jednotlivé
turnaje budou zahájeny v momentě, kdy to
dovolí bezpečnostní a zdravotní situace
v České republice a budou uvolněna někte-
rá zpřísněná opatření karantény.
Jak rozhodlo výroční jednání klubu, hra-
cím dnem bude vždy pondělní odpoledne,

přičemž v jarní části bude odehráno prav-
děpodobně méně turnajů, než se před-
pokládalo. Připravena jsou ale i přátelská
klání s kluby z Nýrska, podobně i turnaj
před poutí.
Zatím se neuskutečnila ani plánovaná
obnova hrací plochy. Přesto ohraničující
kůly jsou odkůrovány a natřeny, je připra-
vena také informační tabulka. K úpravě
plochy dojde opět v momentě, kdy to dovo-
lí situace a budou se na ní podílet z větší
části přihlášení účastníci ligy. Vedení klu-
bu touto cestou vyjadřuje poděkování úřa-
du městyse za dosavadní pomoc. -Vedení Pétanqueclubu Dešenice-

Kulatina připravená k výměně dopadové plochy pé-
tanquevého hřiště u koupaliště v Dešenicích.

Šestý ročník dešenické Pétanqueligy 2020 odložen

Stavba chodníku v Dešenicích

Vesnice se baví

Jedná se vlastně už o pátou část chodníku,
který propojuje Milence a Dešenice. Stavba
byla započata v březnu 2020. Na základě za-
dávacího řízení ji provádí vítězná firma JSF
Stavební s.r.o. z Bystřice nad Úhlavou.
Prvním krokem bylo rozebrání původní

opěrné kamenné zdi a odfrézování části ko-
munikace, na níž bude chodník. Nově byla
položena dešťová kanalizace. Nová opěrná
zeď bude z gabionů. Jsou to kvádry ze sva-
řovaných drátěných sítí vyplněné kameny.
V historii se pod pojmem gabiony rozuměly

koše z proutí naplněné zeminou, které se po-
užívaly jako opevnění. Dnes mají obdobnou
funkci. Jejich výhodou je, že nevyžadují bu-
dování drenáže, protože voda jimi proteče
aměly by být odolnější než betonové zdivo.

-ls-

I když se teď nemůžeme setkávat, o to více
se těšíme, až to bude možné. Soutěž Vesni-
ce se baví je stále naplánována na 3. října
v KD Dešenice. Kvůli koronaviru se rea-
lizační tým zatím nemůže sejít a budou
nám také hodně chybět nápady a nadšení
paní Evy Kratochvílové, která akci inici-
ovala. Slíbené podrobnější informace
k soutěži tedy odkládáme do příštího čísla.

-ls-
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Dlouhé zimní večery nám během ledna
a února zpestřily besedy o cestování, kdy
jsme se mohli pomocí fotografií a vyprávě-
ní přesunout do Asie, podívat se na Sibiř
nebo obejít celou Českou republiku.
V první z nich jsme se vydali na sever Vietna-
mu. Spoustu fotografií a krátkých videí do-
plnili pan Jan Krabec a paní Olga Holá velmi
poutavým a osobitým vyprávěním. Seznámi-
li jsme se nejen s přírodou, ale i s běžným
životem lidí v této oblasti. Velkou část poví-
dání i fotografií věnovali místní kuchyni, kte-
rou také často ochutnávali. Drobné pamlsky
jsmemohli ochutnat i my.
Koncem ledna jsme se vypravili s panem Lu-
bomírem Smatanou a Milanem Voráčkem

na Sibiř. Konkrétně do pohoří Altaj, kde se
nachází i nejvyšší hora Sibiře Ledová hora –
Bělucha (4 506 m n.m.) Ve svém vyprávění
nás seznámili nejen s náročnou cestou do
této oblasti, ale i s putováním k této hoře
a nakonec i jejím úspěšným zdoláním.
Dobrodružství to bylo o to větší, že výstup
na Běluchu, která se nachází na hranicích
Ruska s Kazachstánem, je pro cizince v pod-
statě zakázán. Celá výprava však tyto
těžkosti zvládla, a tak mohli oba pánové
svoje krásné fotografie z hor doprovodit
i svérázným povídáním.
Poslední beseda nás zavedla do míst, která
mnozí z nás známe. Pan Tomáš Lachman se
vydal v loňském roce po hranicích České

republiky. Svoji pouť zahájil na Šumavě pod
Ostrým. Postupně po hraničních cestách
Čech a Moravy ušel během 66 dní 2 285 km.
Nešel vždy jen sám, na jeho pouti mu někte-
ré úseky dělala společnost jehomanželka či
kamarádi. Svoje vyprávění nejen o přírodě,
ale i o spoustě setkání se zajímavými lidmi,
doplnil fotografiemi. Část besedy věnoval
i praktické „výzbroji a výstroji“ na cestu, je-
jíž podstanou část jsme si mohli pro-
hlédnout i osahat. Ze svého putování vydal
knížku, která může být inspirací pro další
dobrodruhy, kteřímají touhu senapodobnou
cestu vydat.

-Tomáš Šafařík-

V únoru jsme měli na tvrzi velmi milou ná-
vštěvu. Zavzpomínat na své dětství, jehož
část prožil v dešenickém pivovaru, přijel
syn posledního sládka pan Antonín Kou-
delka ze Stoda.
Do Dešenic jej doprovodila rodina: neteř,
vnuk a pravnouček. Pan Antonín Koudelka
(*1934) pochází ze známého pivovarského
rodu Koudelkových, kteří působili v celé
řadě šumavských pivovarů. Jeho dědeček
František Koudelka vařil pivo v Hrádku
u Sušice, v roce 1921 si zakoupil pivovar
v Kolinci, kde však musel vinou hospodář-
ské krize ve 30. letech provoz zastavit. Ta-
tínek Antonín Koudelka st. (*1908) působil
nejprve v rodinném pivovaru v Kolinci,
později se stal sládkem v akciovém pivova-
ru ve Stodě, součástí tohoto podniku byl od
roku 1929 i pivovar v Dešenicích. Cesta An-
tonína Koudelky do Dešenic však nebyla
přímočará. Za války vařil pivo v Bavorsku,

posléze pracoval v optické továrně v Nýr-
sku, odkud už to bylo do Dešenic kousek.
Manželka a tři synové se za ním mohli při-

stěhovat až po válce v květnu 1945. Děti se
ale v Dešenicích rychle adaptovaly a podle
vzpomínek pana Antonína Koudelky ml.
nechyběly u žádné rošťárny – od koupele
v pivu v chladicích štocích po vypuštění
kašny na návsi. Jejich dědeček František
mezitím vařil pivo na Hojsově Stráži, pro-
tože Antonín Koudelka st. byl národním
správcem obou pivovarů. Tatínek měl
podobně jako Francin v Postřižinách k dis-
pozici motocykl ovšem značky Harley-
Davidson, spolu se syny jej zachycuje foto-
grafie před bránou dešenické tvrze v roce
1948. To byl také poslední rok jejich pobytu
v Dešenicích, tehdy se zde uvařilo defini-
tivně poslední pivo.

-Lenka Sýkorová-

Cestopisné besedy v renesančním sále

Milá návštěva v muzeu pivovarnictví

Sládek Antonín Koudelka s rodiči a sestrou v Kolinci

Antonín Koudelka

Poslední sládek před dešenickou tvrzí
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Kronika byla dopsána
6. února 2020 nás navždy náhle opustila
Eva KRATOCHVÍLOVÁ ve věku 65 let.

Třináct let byla aktivní kronikářkou Městy-
se Dešenice. Nechyběla na žádné pořádané
akci. Nejvíce ji mohli návštěvníci Dešenic
vidět při Dešenickém tvoření ve tvrzi, jehož
byla po léta pořadatelkou.
Patřila mezi ty, co žijí pro druhé a až potom
pro sebe. Byla přínosem pro každou firmu,
v níž pracovala, její odborností byla logis-
tika. Pomáhala tam, kde bylo potřeba. Tak
si ji budeme všichni pamatovat.
Byla aktivní členkou Spolku pro radost,
kterou rozdávala všem, kdo s ní trávili
volný čas. Díky jejímu daru komunikace
byla zapojena i do dalších činností. Byla
členkou Přátel historie Klatovska, pomá-
hala tělesně postiženým. Od roku 2012 stu-
dovala Virtuální univerzitu třetího věku,
kde pomáhala těm, kdo nemají počítač,
abymohli studovat také. Těšila se na každé
utkání v Pétanqueclubu Dešenice, kde pů-
sobila od počátků v roce 2015 jako vi-
ceprezidentka. Aktivně dopisovala do Kla-
tovského deníku.
Hýřila nápady, jak pobavit místní občany,
aby se měli navzájem rádi a aktivně se za-
pojovali do kulturního dění.
Za to všechno jí patří velké poděkování
Úřadu městyse Dešenice, Spolku pro ra-
dost, Pétanqueclubu Dešenice a účastníků
Virtuální univerzity třetího věku.

-Anna Halasová, Jan Rejfek-

Pravděpodobně otevřeme na konci května. Připravili jsme obměněnou expozici, neboť část
zde dlouhodobě zapůjčených předmětů putovala do pivovarské expozice na hradě Bítov.
V letošní sezóně bychom zde také měli mít výstavu Církev a pivo, která byla loni v Plzni.
Zkrátka – těšíme se na vaši návštěvu!

Muzeum šumavského pivovarnictví


