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pf 2020
Městys Dešenice
přeje svým občanům šťastný
a spokojený rok 2020!

Betlémské světlo
Novinkou letošních předvánočních událostí byla 21. prosince možnost vyzvednout si betlémské světlo v adventní spirále, symbolizující slunovrat – pro světlo uprostřed se jde jinou cestou
než se světlem. Spirálu připravila paní Gabriela Mikulášová.
Foto: Tomáš Šafařík
-úm-

Milé čtenářky a milí čtenáři,
nový letopočet se dobře pamatuje
a rychle si na něj zvykáme, nastala
nám už léta dvacátá. I když panuje i názor, že nám končí léta desátá – můžeme
si tedy vybrat jako v životě vždycky ze
dvou možností. Přeji vám v novém roce
hodně štěstí, zdraví a životní pohody.
Rozpočet obce je schválen a počítáme
v něm i s investicemi. V letošním roce
to bude především další část chodníku
při hlavní silnici v Dešenicích, včetně
nové opěrné zdi a nového veřejného
osvětlení. Tato stavba nepochybně přispěje k většímu bezpečí chodců vzhledem ke stále intenzívnější dopravě na
této komunikaci. Hotovo by mělo být
do konce července.
První letošní číslo zpravodaje přináší
celou řadu pozvánek na kulturní akce.
Jednu speciální pod názvem „Vesnice se baví“ pro vás chystáme na říjen,
a protože vyžaduje náležitou přípravu,
informujeme o ní raději v předstihu.
Přečíst si můžete také o činnosti místních spolků, které na přelomu roku
hodnotily svou činnost. Příjemnou
novinkou v loňském roce bylo chvályhodné zorganizování autobusových
zájezdů na muzikálová představení
do Prahy, jejichž iniciátorkou a organizátorkou je paní Iveta Kindlmanová
z SDH Dešenice.
Nezbývá než poděkovat všem přispěvatelům tohoto čísla za texty a fotografie a všem ostatním příjemné čtení.


Lenka Sýkorová
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Aktuality z úřadu
Kompostárna – malé
zařízení
Kompostárna zůstane uzavřena do
konce ledna. O jejím otevření budeme
informovat na webových stránkách
a prostřednictvím veřejného rozhlasu
a SMS. Na kompostárnu je možné pro
osoby, přihlášené v obci nebo vlastnící v obci nemovitost určenou k rekreaci, ukládat rostlinný odpad ze zahrad
na území obce, a to výhradně biologicky rozložitelný – např. posečená
tráva, větve a listí.

Individuální dotace
Do konce února je možné podávat na
úřad městyse žádosti o individuální dotace pro spolky. Formulář naleznete na
webových stránkách obce – úřad městyse/formuláře pro podání. Bližší informace telefonicky či osobně poskytneme
v kanceláři úřadu.

Cena vodného a stočného

Z činnosti zastupitelstva a rady
Na svém posledním prosincovém jednání
schválilo zastupitelstvo rozpočet městyse
na rok 2020.
Rozpočet je sestaven jako schodkový – pro
rok 2020 je počítáno s příjmy 16,381 mil. Kč
a výdaji 25,029 mil. Kč. Schodek rozpočtu
bude krytý z rezervy finančních prostředků z minulých let. V loňském roce činily
příjmy 25,647 mil. Kč a výdaje 20,602 mil.
Kč. 5,030 mil Kč je v letošním roce určeno
na investiční výdaje. Aktuálně běží výběrové řízení na zhotovitele chodníku při silnici III/19020 k p. Souškovi, jehož součástí
bude nová opěrná zeď. Na tuto akci získala obec dotaci ve výši 3 mil. Kč. V letošním
roce by se také mělo začít se zasíťováním
sedmi stavebních parcel v Dešenicích,
bylo již vydáno územní rozhodnutí a nyní
se čeká na stavební povolení.
Zastupitelstvo rovněž schválilo navýšení
cen vodného a stočného, celkové navýšení je mírnější než v roce 2019, kdy to bylo
o 3,97 Kč – letos o 2,60 Kč.

Již po dvacáté obešli koledníci Dešenice
ve prospěch Oblastní charity Klatovy.
Velké poděkování náleží všem dárcům
i dětem z dešenické školy, které pomáhaly při sbírce. V letošním roce bylo vybráno 3260 Kč.



Lenka Sýkorová

Pomůže Vám mobilní aplikace
vašem okolí nejbližší sběrné místo, využijte užitečnou mobilní aplikaci „Kam s ní“
společnosti EKOLAMP.
Aplikace vám rychle pomůže najít sběrný
dvůr, obchod s elektrem, supermarket,
obecní úřad, nebo další místa ve vašem
okolí, kde jsou umístěny sběrné nádoby.
Aplikaci si můžete zdarma stáhnout do
mobilního telefonu nebo tabletu s operačním systémem Android nebo iOS. Kromě
mapy sběrných míst aplikace navíc obsahuje přehledný popis jednotlivých druhů
světelných zdrojů a kvíz na procvičení
znalostí.

Poplatky za odpad a za psa

Tříkrálová sbírka

Rada městyse v posledním čtvrtletí roku
2019 rozhodovala o menších opravách
a investicích v obecních nemovitostech –
např. opravy komínů v hostinci v Dešenicích a v čp. 8 v Děpolticích – celkem za
60 500 Kč, nové chlazení do výčepu v KD
Dešenice za 28 tis. Kč, oprava podlahy
v bytě v čp. 22 v Dešenicích za 16 500 Kč.
Členové rady se také spolu s finančním výborem podíleli na přípravě návrhu rozpočtu na rok 2020 a plánu investic.

Nevíte, kam s ní?

se v roce 2020 mírně navyšuje – stočné bude stát 42,58 Kč bez DPH a vodné
27,90 Kč za m3 (1000 l). Od 1. 5. 2020 se
snižuje sazba DPH u vody ze stávajících
15% na 10%. Celková cena tedy bude
od 1. 5. 46,84 Kč za stočné a 30,69 Kč za
vodné tj. dohromady navýšení oproti
roku 2019 2,60 Kč za 1000 l.

Vyhláška o poplatku za odpad bude
projednávána na jednání zastupitelstva
29. ledna. Výše poplatku bude zveřejněna po tomto datu na webových stránkách obce. Platí stejně jako poslední
dva roky, že poplatek má být uhrazen
do 30. dubna. Nová vyhláška se bude
týkat i poplatku ze psů.

Byla schválena nová, jednodušší směrnice
pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu a prodej domu čp. 14 v Matějovicích. I letos se bude obec ucházet o získání
dotačních titulů Plzeňského kraje (oprava
střechy domu čp. 153 v Dešenicích a dokončení opravy fasády kostela sv. Mikuláše)
a ministerstva pro místní rozvoj (demolice
domu čp. 16, zasíťování stavebních parcel).

V průměrné české domácnosti je nyní 16
kusů světelných zdrojů. Jsou mezi nimi
jak klasické a halogenové žárovky, tak
i úsporné zářivky či LED diodové žárovky.
Kam s nimi, když doslouží? Wolframové
žárovky je možné vyhodit do běžného odpadu. Úsporné zářivky a LEDky je však potřeba odevzdat k recyklaci. Díky recyklaci
se totiž využije více než 90 % materiálů,
ze kterých jsou vyrobené. Zářivky navíc
obsahují malé množství jedovaté rtuti, kterou je třeba ekologicky zneškodnit.
Pokud i vám v domácnosti dosloužila
úsporná zářivka a vy přemýšlíte, kde je ve

V naší obci můžete vysloužilé světelné
zdroje zanést do malé sběrné nádoby, která je umístěna na úřadě Městyse Dešenice.
V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběrných míst. Zpětný odběr světelných zdrojů
i dalších elektrozařízení pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který
v České republice funguje již od roku 2005.
Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační
firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu
ušetří Městys Dešenice finanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na
recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a jinými elektrozařeními dočtete na www.ekolamp.cz.
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Činnost SDH Milence v roce 2019

SDRUŽENÍ
DOBROVOLN ÝCH
HASIČŮ

Dešeničtí hasiči bilancovali
úspěšný rok

V sobotu 11. ledna se konala v sále KD Milence výroční schůze místních hasičů. SDH
Milence čítá právě 28 členů a 3 přispívající
důchodce. Naši členové jsou stále aktivní
– udržují si odbornou kvalifikaci účastí
na každoročních školeních. Nové zásahové vozidlo Ford Transit už slouží jednotce – slavnostně bylo požehnáno loňského roku. Účastnili jsme se všech soutěží
v rámci okrsku, na kulturních akcích jsme
odpracovali 968 hodin. Turnaje v karetní
hře Prší se účastnilo 20 hráčů, májového
turnaje v šipkách 46 hráčů, z toho 17 dětí
a na mikulášském turnaji v téže hře zápolilo celkem48 hráčů, z toho 18 dětí. Tento

turnaj se konal již po pětadvacáté. Poker
tour si vyžádal celkem 12 turnajů – z toho
dva velké. Poprvé jsme pořádali soutěž ve
střelbě vzduchovkou v září o milenecké
pouti – své štěstí zkusilo celkem 44 střelců, z toho 16 dětí.
Tímto děkuji všem členům SDH Milence
za jejich aktivitu, a do nového roku, nejen členům, přeji hodně zdraví a osobní
pohody a těším se na další spolupráci
a účast na akcích, které pro vás připravujeme v roce 2020.
-velitel SDH Milence Karel Řehoř
Foto: Jana Leskovjanová

21. prosince se konala v hasičské klubovně
v Dešenicích výroční valná hromada sboru.
Letos členy čekaly volby do místní základny. Starostou sboru byl zvolen Josef Šetlík,
velitelem Stanislav Kindlman, zástupcem
velitele Petr Bouček, strojníkem Jiří Irlbek,
jednatelkou Lucie Šimonová, kronikářkou
Hana Němcová a novou hospodářkou Dana
Tomanová. Odcházejícímu pokladníkovi
Miroslavu Jílkovi vyslovila valná hromada
velké poděkování za obětavou dlouholetou
práci pro sbor.
Na valné hromadě byli všichni přítomní
seznámeni s uplynulou sezonou. Nejvíce
skvělých výsledků a pohárů měli žáci, což
skýtá naději pro sbor do budoucích let.
Zprávu o jejich bohaté činnosti přednesla
Lucie Kindlmanová. Ženy také byly velmi
úspěšné. I v letošním roce skvěle reprezentovala nejen dešenický sbor, ale i městys
slečna Lucie Ledvinová.


-Iveta Kindlmanová, SDH Dešenice-

Přímá linka z Dešenic do Prahy za muzikálem
4. května loňského roku byl díky organizaci SDH Dešenice vypraven pro místní
občany autobus do divadla Broadway Na
Příkopech na muzikál Mýdlový Princ. Jedná se o tzv. jukebox muzikál, kdy jsou hity
známého interpreta sestaveny do příběhu
– Mýdlový princ takto „vytěžuje“ pěveckou kariéru Václava Neckáře. Z Dešenic
jsme vyjeli už v 11.30 do Prahy, neboť představení začínalo v 18.00 hodin a chtěli jsme
se ještě projít po Praze. Po příjezdu jsme
tedy měli dvě hodiny volna, ale počasí
nám nepřálo, pršelo, a tak jsme navštívili
restaurace poblíž divadla. Představení se
všem moc líbilo. Měli jsme totiž štěstí i na
obsazení – toho dne se v hlavních rolích
představili Martin Dejdar a Jitka Schneiderová. Zkrátka – byli jsme nadšeni.
Netrvalo tedy dlouho a vypravili jsme se
za muzikálem znovu. 19. října nás v Hu-

debním divadle Karlín čekala Legenda
jménem Holmes. Původní český muzikál,
který napsal Ondřej Brzobohatý. Opět jsme
raději jeli dříve a tentokrát nám počasí přálo, takže jsme si užili podle libosti v okolí
divadla. Muzikál byl moc krásný a opět
jsme měli štěstí na představitele hlavní
role – Vojta Dyk potěšil dámskou část publika a překvapil nejen pěveckými, ale i tanečními výkony.
Velké poděkování patří řidiči autobusu
panu Luďkovi Holému, který nám zajistil
autobus a ve svém osobním volnu nás bezpečně odvezl tam i zpět.
Další návštěva Prahy a divadla Karlín nás
čeká už 21. března 2020 a tentokrát jedeme na muzikál Čas růží, který je sestaven
z písní Karla Gotta.
-Iveta Kindlmanová-
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Ohlédnutí za koncem roku

Ve škole jsme předvánoční čas zahájili adventním koncertem v kostele sv. Mikuláše.
Přišlo hodně lidí a věřím že se nám podařilo naladit vás na sváteční atmosféru. Spolu
s dětmi ze ZŠ vystupovali Venuše Zaoralová Dvořáková - zpěv, Eliška Bošková – flét-

českými herci.
Každoročně chodí školní děti postrašit dětičky do školky. Převlečou se za čerty a anděly a jsou strašně důležití, protože už přeci vědí… (tedy jen do té doby než přijdou
ti „opravdoví“ čerti). Společně si zazpíváme, řekneme nějaké básničky, a nakonec
všichni dostanou nějakou tu dobrotu.
Poslední týden před Vánoci jsme se ještě
trochu učili, ve čtvrtek a v pátek už jsme si
opravdu užívali. Byli jsme popřát na úřadě a v obchodě, donesli jsme do krmelce
dárky v podobě mlsů pro zvířátka a nechyběla ani ochutnávka cukroví a vánoční
nadílka. Děti ve škole dostaly spoustu her,
skládaček a stavebnic do školní družiny
mj. stolní fotbal.
Za všechny žáky ZŠ, děti MŠ a celý pedagogický sbor vám přeji do roku 2020 hlavně hodně zdraví, štěstí, splněných přání,
trochu peněz, hodně sil a pevných nervů,
fůru dobré nálady, nadšení, tolerance,
úcty k druhým a jejich práci a samé dobré
lidi kolem sebe.

na, Vojtěch Novák – varhany, Tomáš Bastl
– trubka a ještě další mladí nadaní flétnisté ze ZUŠ Nýrsko.
Připomněli jsme si většinu vánočních
zvyků a tradic. Poslouchali jsme CD –
Čertovské pohádky namluvené známými

-Yva Suchanová-

Klokan v Dešenicích
Děti v MŠ v Dešenicích budou mít brzy
možnost otestovat si, co všechno už
umí a jak jsou připraveny na školní docházku. Začátkem února 2020 převezme
paní Vlčková, vedoucí MŠ, nový a velmi
užitečný soubor didaktických pomůcek
zvaný Klokanův kufr. Ten pedagogům
umožňuje jednoduchým způsobem diagnostikovat, co dítě skutečně zvládá.
Odhaluje jeho silné stránky, které posiluje, a identifikuje případné slabé stránky, s nimiž dále pracuje a nachází řešení. Školka tento soubor získala v rámci
projektu Místního akčního plánu II. rozvoje vzdělávání pro území Klatovska,
který je zaměřený na rozvoj kvalitního
vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Projekt,
který realizuje Místní akční skupina

Ekoregion Úhlava, z. s. sídlící v Nýrsku,
se
zaměřuje
na předškolní,
základní a základní umělecké
vzdělávání, ale
i vzdělávání volnočasové a neformální. Jeho cílem
je vytvářet a naplňovat společný plán
rozvoje
vzdělávání
pro celé
území ORP Klatovy. Projekt bude probíhat až do srpna 2022 a v rámci něj jsou
připraveny přednášky, semináře, setkání pracovních skupin, jak pro učitele,

tak pro děti, ale třeba
i pro jejich rodiče. Další informace o projektu MAP II je možné
získat na webových
stránkách (http://
w w w.e koreg ion-uhlava.cz/
mistni-akcni-skupi na /st rateg ie -uz e m i -2 0 1 4 -2 0 2 0/m a p -ii-so-orp-klatovy) nebo u Jitky
Babkové, babkova@ekoregion-uhlava.
cz, 602 179 381 či Gabriely Šindlerové,
sindlerova@ekoregion-uhlava.cz, 602
639 762.
-Renata Vlčková-

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Omluva

v úterý 7. dubna 2020 v době od 13.00 do
16.00 hod. v budově ZŠ ( 1. patro, II. třída )
	
  

	
  

Omlouvám se všem rodičům,
veřejnosti a příznivcům, kteří
sledují naše webové stránky.
Z neznámé příčiny kompletně „spadly“ a všechno zmizelo. Pracujeme na výstavbě
nových stránek.
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Pátý ligový ročník pétanque je minulostí a zná vítěze
Výroční jednání Pétanqueclubu Dešenice bylo zahájeno netradičně dvěma
druhy gulášů: pečeným v troubě a na
černém pivu. Po uvítání hostů a přítomných následovalo vyhlášení vítězů, předání ocenění, medailí, pohárů a dalších
upomínkových předmětů. Celý ligový
ročník odehrálo 14 účastníků z 16ti přihlášených. Byli připomenuti i vítězové dalších turnajů o finanční prémie,
I. ročníku memoriálu V. Úlovce i vítěz
pouťového turnaje. V rámci ligy bylo
odehráno 20 turnajů podeseti kolech.
Postupně si pro jednotlivá ocenění přišli: M. Vlčková, Z. Baraňáková j., A. Halasová, E. Kratochvílová, Z. Baraňák, M.
Raišl, Z. Baraňáková st., V. Jandovská,
J. Vávrová, M. Miškovič a J. Karlovský.
Bronzovou medaili a pohár za třetí místo získal poprvé J. Kratochvíl se ziskem
232 bodů. Vyhrál dva turnaje. Stříbro si

2. místo M. Čermáková, 1. místo J. Rejfek, 3. místo
J. Kratochvíl

odnesla M. Čermáková s 254 body. Zvítězila ve třech turnajích. Prvenství v lize
si poprvé připsal a putovní pohár získal Jan Rejfek s 276 body. Vyhrál plnou
čtvrtinu z celkově odehraných turnajů.
Dodejme jen, že ceny předávala emeritní tajemnice úřadu Ing. H. Boučková,

za což jí patří poděkování. V další části
výročního jednání byla podána zpráva
o hospodaření. Přítomní schválili herní
plán a plán další činnosti pro rok 2020.
Ve schválených upravených pravidlech
hry nedošlo k podstatným změnám.
Změnil se jen termín pravidelných klání, která se nově uskuteční vždy v pondělí odpoledne.
Během zimní přestávky bude upravena
dopadová plocha, vyměněny krajnice
a osazena informační tabule sloužící
hře pétanque náhodným zájemcům. VI.
ligový ročník bude zahájen počátkem
dubna 2020. Po ukončení jednání byla
podána druhá večeře v podobě farmářských špekáčků pečených na černém
pivu s chilli papričkami. K dobré náladě
zahrál následně harmonikář M. Marval.
-Vedení Pétanqueclubu Dešenice-

VÝSLEDKY V. LIGOVÉHO ROČNÍKU HRY PÉTANQUE 2019 / 20 turnajů – 200 kol
pořadí

jméno

turnaje

výsledek v cm

body

1.

Jan REJFEK

5 vítězných turnajů

6 072 cm

276

2.

Mili ČERMÁKOVÁ

3 vítězné turnaje

+ 390 cm

254

3.

Jiří KRATOCHVÍL

2 vítězné turnaje

+ 1 494 cm

232

4.

Josef KARLOVSKÝ

2 vítězné turnaje

+ 1 116 cm

227

5.

Miroslav MIŠKOVIČ

2 vítězné turnaje

+ 1 807 cm

210

6.

Jaroslava VÁVROVÁ

druhá v jednom turnaji

+ 2 006 cm

195

7.

Věra JANDOVSKÁ

2 vítězné turnaje

+ 2 512 cm

190

Zájemci o pétanque a účast v VI. ligovém ročníku hry se
mohou hlásit na tel. čísle 602 209 601 nebo elektronické
adrese janrejfek@seznam.cz do 30. března 2020.

Studenti VU3V ukončili čtvrtý semestr závěrečným testem

„Pro každého má jistou cenu, že jeho
předkové něco znamenali a byli slušnými lidmi. Mít v rodině a v rodu skvělý
vzor je osud šťastných“!
S tímto mottem od T. G. Masaryka šli do
studia čtvrtého semestru studenti univerzity třetího věku Konzultačního střediska
Dešenice pod vedením Ing. Heleny Bouč-

kové počátkem října 2019 tématem „Genealogie, aneb hledáme své předky“.
Celý šestidílný cyklus přednášek pod
vedením lektora Dr. Martina Slabocha,
předsedy České genealogické a heraldické společnosti, byl pro všechny velice zajímavý a poutavý, a když nic jiného, vedl
k zamyšlení, zda by každý z nás byl schopen si rodokmen alespoň zčásti sestavit.
V první lekci jsme byli uvedeni do tématu a genealogie a jejích dějin. Následná
druhá již přinesla informace o tom, jak se
tvoří rodokmen a co tvoří příbuzenství. Že
jsou matriky základním pramenem informací při tvorbě rodokmenu, se studující
přesvědčili ve třetí lekci. Čtvrté pokračování nás všechny seznámilo s využíváním

archivních materiálů při hledání předků.
Pátá lekce přinesla poučení o vývoji našich příjmení, využití genealogie a genetiky. Zde zaujala především informace, co
všechno si můžeme představit pod DNA
a jak si nechat udělat genografický test.
Poslední lekce byla věnována rodinným
kronikám a rodovým srazům.
Závěrečný samostatný test o 24 otázkách
musel zvládnout každý sám do konce
roku 2019 tak, aby mohl postoupit do pátého semestru. Ten bude zahájen počátkem března 2020. Tentokrát budou studenti studovat téma „ŽIVOT S ENERGIÍ“.
Hodně úspěchů!
-Jan Rejfek, účastník VU3V-
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Podzimní úspěchy místních chovatelů

V roce 2019 byly naše obce úspěšně reprezentovány na výstavách drobného
zvířectva pořádané Českým svazem chovatelů (ČSCH).
V říjnu se již tradičně pořádá Pouťová výstava v Nýrsku v areálu Pod nádražím, která byla v minulém roce spojená se soutěží
okresní. V konkurenci vystavených 200
holubů, 150 kusů drůbeže a stejného počtu
králíků se exempláře našich chovatelů vůbec neztratily.
Za nejlepší drůbež slepice australky získal

první cenu př. Miroslav Jakubec z Milenců
a čestnou cenu př. Dagmar Petříková za
wyandotku zdrobnělou.
V holubech pak jednoznačně zvítězil př.
Vítězslav Petřík se svými českými voláči
sedlatými rousnými, a to jak v kategorii
jednotlivců, tak i v kolekcích. Kromě tohoto ocenění získal čestnou cenu na německého bubláka dvouvrkočavého a Dagmar
Petříková za lahore.
Na této výstavě získali svá první ocenění
i mladí chovatelé (MCH) s dešenickými kořeny. Ti nás zastupovali v kategorii králíků.
Za zaječího získal čestnou cenu Adam Beneš a za kalifornského pak František Trylč.
Kromě soutěžní výstavy, zde byla menší
výstava exotů, která lahodila oku nejen
zkušeného chovatele, ale i široké veřejnosti. V této oblasti máme zastoupení v MCH
Karolíně Miškovičové, která se věnuje chovu andulek a agapornisů.
Na tyto okresní úspěchy bylo navázáno
i v dalších soutěžích. Hned následující

Nohejbalový turnaj
Jako každý rok se na nový rok sešli účastníci nohejbalového turnaje na koupališti
v Dešenicích. Počasí bylo letos exkluzívní, jak dokazují snímky Václava Pomahače.

týden byla ve Volduchách pořádána Regionální výstava Plzeňského a Karlovarského kraje, kam z každé oblasti chovatelství
bylo vysláno 6 kolekcí. Ve Volduchách
jsme sice nebyli úspěšní jako jednotlivci,
ale o to více potěšilo celkové vítězství ve
všech kategoriích.
Manželé Petříkovi se pak se svými holuby zúčastnili celostátní soutěže Chovatel
v Lysé nad Labem, která se konala v listopadu. Zde př. Vítězslav Petřík získal
čestnou cenu za českého voláče sedlatého
rousného, jehož chovu se věnuje již více
než 10 let.
Členy ZO ČSCH Nýrsko z Dešenicka jsou
Jan Denk, Miroslav Jakubec a manželé Petříkovi a mladí chovatelé Karolína Miškovičová, František Trylč a Adam Beneš.
Všem děkujeme za jejich kvalitní reprezentaci a přejeme do budoucna další chovatelské úspěchy!
-pv – ZO ČSCH Nýrsko-

Cirkusové odpoledne
v Dešenicích

Dešenický kulturní dům se promění
22. 2. od 14:30 v malé šapitó. Sem
si můžete přijít s celou rodinou vyzkoušet některé cirkusové disciplíny
např. párovou akrobacii, žonglování
s čímkoliv nebo balancování na
chodící kouli. Chcete-li zažít něco
nového, neváhejte.

Program:

14.30–16.00 family cirkus (program
pro rodiny s dětmi jakéhokoliv věku,
který je plný her a kde si vyzkoušíte základy vybraných cirkusových
disciplín).
16.30–18.00 hooping (lekce tance s obručí určená pro dámy od 13 do 100 let).

Zájemci se mohou hlásit na
e-mail: jira@cirqueon.cz
Za cirkusový tým se na setkání těší
Jiřina Jonáková (Adamková)
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Vesnice se baví

S blížícím se 750. výročím obce (roku
2022) se už objevují nápady na náplň
oslav. Zkušenosti z jiných obcí svědčí

o tom, že nejvíce si lidé užijí zábavu, kterou sami připravují. Jakousi generálku
pod názvem Vesnice se baví si vyzkoušíme
v sobotu 3. října.
S nápadem, který vychází z, v minulosti
osvědčených, soutěží pořádaných zaměstnanci Státního statku Dešenice, přišly
paní Šetlíková a Kratochvílová. Mělo by se
jednat o soutěž týmů zhruba o 5-6 členech,
které budou prezentovat spolek či jiné
uskupení. Disciplíny by neměly být složité, smyslem soutěže je hlavně pobavit sebe
i druhé. Trocha vědomostí v podobě kvízu
(tzv. hospodský kvíz), trocha šikovnosti či

obratnosti – vše poskládáno tak, aby startovní pole bylo pokud možno vyrovnané.
Předpokládáme také, že jednotlivé týmy
si přivedou své fanoušky, aby je povzbuzovali a zvána je samozřejmě i široká veřejnost, která si může své favority vybrat
na místě, aby byl název celé akce naplněn.
Hudební doprovod je již zajištěn, ochotně
se jej ujme pan Pepa Kubát.
V příštím – dubnovém čísle přineseme podrobnější instrukce a propozice „soutěže“.


Foto: archiv Soni Šetlíkové
-Lenka Sýkorová-

Cestovatelské přednášky ve tvrzi
Hned dvě zajímavé přednášky nás čekají
koncem ledna v renesančním sále.
25. ledna nás se svými zážitky během
putování Vietnamem seznámí Olga Holá
a MVDr. Jan Krabec. Připravili si celou
řadu fotografií, které vám přiblíží nejen

tamní historii a přírodu, ale hlavně život
místních obyvatel. Přednášce dali název
2000 km severním Vietnamem.
31. ledna v 18 h uvítáme redaktora Českého rozhlasu Ľubomíra Smatanu spo-

lu s jeho spolucestovatelem Milanem
Voráčkem, kteří v loňském roce podnikli
trek sibiřskou Altají. I tentokrát se budeme moci těšit na spoustu fotografií a příhod, které v tomto odlehlém koutě světa prožili. Spolu s nimi se tedy vydáme
Sibiřskou tajgou na Ledovou horu.
Vstup na obě přednášky je volný.
Foto: Jan Krabec, archiv
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Zveme vás
2000 km Severním Vietnamem

SDH Dešenice vás srdečně zve na

25. 1., 17.00, renesanční sál

HASIČSKÝ
PLES

Jednání zastupitelstva
městyse

29. 1., 18.00, renesanční sál

Sibiřskou tajgou na
ledovou Horu

14. března od 20 h, v KD Dešenice
K tanci a poslechu zahraje kapela
ZENIT, bohatá tombola

31. 1., 18.00, renesanční sál

Dětský maškarní bál

15. 2., 15.00, KD Dešenice

Cirkusová škola pro všechny
22. 2., 14.30, KD Dešenice

m asky
é
n
s
á
r
k
y
Vš e ch n
zv e m e n a

Masopustní průvod
29. 2., 13.00, u kašny

Den žen

7. 3., 15.00, KD Dešenice,
Hudební doprovod skupina
Pelíškové

Hasičský ples

14. 3., 20.00, KD Dešenice

Jednání zastupitelstva
městyse

23. 3., 18.00, renesanční sál

Tvoření na tvrzi

4. 4., 10.00–17.00

Genetická genealogie

23. 4., 18.00, renesanční sál,
přednáška Aloise Sassmanna

Volné bruslení
na ledové ploše
v Nýrsku
je pro dešenické
občany rezervováno
za příznivého počasí
ve čtvrtek od 18:45 do
19:45. O tom, zda je
ledová plocha otevřena,
se informujte na čísle

702 160 497.
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.
1. číslo XIV. ročníku vyšlo 17. 1. 2020 nákladem 300 výtisků.
Své příspěvky zasílejte na adresy: starostka@desenice.cz.
Uzávěrka dalšího čísla je 6. 4. 2020.
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29. únor
Po průvodu bude posezení
v KD Dešenice, hudební
doprovod kapela Hubertka

Ženy a dívky
zveme na

Den žen
7. března od 15 h
KD Dešenice

