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Milé čtenářky, milí čtenáři

Nejmladší Dešeničtí občánci
11. června se opět zaplnil renesanční sál
tvrze při milé příležitosti vítání nových občánků. Nechybělo ani krásné vystoupení
dětí ze ZŠ Dešenice pod vedením paní učitelky Bostlové. Tentokrát byla účast rekordní, s doprovodem přišlo celkem 15 dětí,
narozených od května 2019. Do pamětní kni-

hy pak byli zapsáni: Jakub, Václav, Eliška,
Nikola, Nela, Nela, Michaela, Eliška, Marie,
Sebastian, Václav, Jan, Daniel, Eleanor, David
a Lukáš. Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a v životě hodně štěstí!
Foto: Pavel Mráz
-úm-

Třetí číslo Dešenického zpravodaje tradičně předchází Anenskou pouť, která
láme prázdninový čas… Program pouťového víkendu je až na drobnosti skoro stejný jako v loňském roce, a tak
věřme, že si budeme moci užít pouť
i s houpačkami, kolotočem, střelnicí
a taneční zábavou a s popovídáním se
sousedy na nádvoří, jak to má být.
O řadu tradičních kulturních a sportovních akcí jsme letos byli ochuzeni –
nekonalo se jarní tvoření, hasičský
srandamač v Žizněticích ani memoriál
Františka Zachera, zakladatele hasičského sboru v Dešenicích. Věřme, že jejich organizátorům nebude chybět chuť
a elán k jejich přípravě a organizování
v příštím roce. Na podzimní měsíce už se
leccos chystá, podrobnosti najdete uvnitř čísla.
Příjemné a pohodové léto a všem
pevné zdraví přeje
Lenka Sýkorová
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Aktuality z úřadu

Z činnosti rady a zastupitelstva

Poděkování
Všem dárcům oblečení, bot, ložního
prádla a nádobí, kteří je donesli na úřad
městyse v červnových týdnech vyslovuje Diakonie Broumov jménem potřebných velké poděkování.

Novinka v pytlovém sběru
Domácnosti zapojené do tříděného pytlového sběru odpadů mohou nově třídit
i kovový odpad (obaly od konzerv, plechovky od nápojů apod.) do zelených
pytlů. K dispozici v kanceláři úřadu
včetně QR kódů.

Rada městyse ve 2. čtvrtletí mj. schválila
odpuštění nájmu pohostinství Dešenice po
dobu platnosti krizových opatření. Byly
přiděleny celkem tři obecní byty – v čp. 125
a 153. Průběžně byla rada informována
o probíhající stavbě Dešenice – Chodník
u silnice III/19020.
Schválena byla rovněž účetní závěrka příspěvkové organizace Základní a mateřská
škola Dešenice.
Zastupitelstvo jednalo dvakrát – 29. dubna ještě v rouškách. Bylo schváleno podání
žádosti o dotace v programu Plzeňského
kraje – Havarijní stavy a naléhavé potřeby
obcí 2020 na obnovu toalet pro návštěvníky

v KD Dešenice. V tomto dotačním titulu
jsme dostali 200 tis. Kč a akce se bude realizovat ještě v letošním roce. Dále zastupitelstvo schválilo vybudování dětského hřiště v Milencích u fotbalového hřiště
a prodej nemovitosti čp. 14 v Matějovicích.
Na programu zastupitelstva 24. června
bylo schválení závěrečného účtu městyse
za rok 2019 a auditu hospodaření. Příjmy
v roce 2019 po konsolidaci činily 25 657 546
Kč a výdaje 20 623 840 Kč, na běžných
účtech k 31. 12. 2019 bylo 9 411 376 Kč.
Schválen byl také nový Řád veřejného pohřebiště (ŘVP) pro oba hřbitovy ve správě
obce – v Dešenicích a v Děpolticích. Z ŘVP
vyplývají pro nájemce hrobových míst některé nové povinnosti. S jeho úplným zněním se můžete seznámit na webových
stránkách obce.
-úm-

Mysleme ekologicky, buďme zodpovědní

Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie,
společenská odpovědnost, nebo ochrana
životního prostředí za něco moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se
lidé začali zabývat už v průběhu 19. století,
sice nepoužívali termíny „ekologie“
a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy
si uvědomovali, že se krajina v Česku
v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku lidské činnosti na mnoha místech
i značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo
zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě
je Žofínský prales, který byl vyhlášen již
roku 1838 na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba
dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu
ekonomických, ale také proto, aby šetřily

ubývající přírodní zdroje. V kancelářích
svítí úsporné světelné zdroje, budovy
dostaly zateplení, řada firemních materiálů zůstává jen v elektronické podobě,
tiskneme jen to, co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce.
Rekultivují zanedbané plochy, ze svých rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení
za úspornější světla, podporují místní firmy,
motivují spoluobčany k důslednému třídění
odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný
odpad musí obec předat specializované firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře
zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení
a jejich následná recyklace se vyplácejí
hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje.
Druhotné suroviny získané z recyklace
jsou levnější než nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších
elektrozařízení pro náš městys zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České
republice vytváří hustou síť sběrných míst,
zajišťuje přepravu sběrných nádob do
recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky
tomu ušetří Dešenice finanční prostředky,
které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.
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Na Klatovsku startuje další etapa plánování sociálních služeb

Od června roku 2020 odstartoval na území
Klatovska projekt na zahájení další, celkem
již třetí, etapy komunitního plánování rozvoje sociálních služeb. Tento projekt realizuje Centrum pro komunitní práci západní
Čechy v partnerství s městem Klatovy a je
pokračováním procesu zahájeného v regionu již v roce 2006.
Cílem projektu „Aktualizace komunitního
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Klatovsku“, který je financován
z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR
v rámci Operačního programu Zaměstnanost,
je posílit partnerství všech osob a organizací
působících v sociální oblasti a zároveň určit
priority v rozvoji sociálních služeb do budoucna tak, aby odpovídaly potřebám občanů na území Klatovska. Pro dosažení toho-

to cíle je důležité nejprve zmapovat stávající problémy v sociální oblasti a poté vést
nad zjištěnými problémy a nedostatky diskuze se všemi, kterých se sociální problematika dotýká či které zajímá. Proto se do
tohoto projektu může zapojit každý, od zástupců obcí a měst, přes organizace poskytující sociální služby a samotné uživatele
těchto služeb či jejich blízké, až po zájemce
z řad veřejnosti.
Projekt bude oficiálně ukončen v květnu
roku 2022. Výstupem budou aktualizovaný
Průvodce sociálními a doprovodnými službami na Klatovsku, který bude k dispozici
v tištěné verzi na obecních a městských
úřadech v celém klatovském regionu, dále
komunitní plán shrnující aktivity rozvoje
v sociální oblasti na roky 2023 až 2025
a webová sekce obsahující, vedle elektronické verze průvodce, také návod, jak postupovat v různých životních situacích,
informace o legislativně či o dostupnosti

Stavba chodníku dokončena
2. července 2020 proběhla kolaudace stavby
„Dešenice – chodník u silnice III/19020“.
Projekt pod reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_038/0011026 je podpořen finančními
prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a ze státního rozpočtu
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Dotace činí 3 mil.
Kč, což je 50% z celkové částky. Chodník
zvyšuje bezpečnost chodců při silnici III.
třídy 19020, která tvoří páteřní komunikaci
mezi místními částmi Milence a Dešenice.
Stavbu provedla na základě výběrového
řízení firma JSF stavební s.r.o. se sídlem
v Bystřici nad Úhlavou, technický dozor investora zajistil Ing. Josef Kubec.
-úm-

různých služeb a mnoho dalších důležitých informací o sociální problematice.
Sociální služby jsou služby, které pomáhají
lidem v tíživých životních situacích, ať už se
jedná o situace spojené např. s bytovou nouzí, s péčí o méně soběstačné členy rodiny či
s nárůstem dluhů anebo o domácí násilí,
pomoc lidem se závislostí, dětem a mladým
lidem s jejich problémy doma, ve škole či při
hledání práce a v mnoha dalších.
Pokud byste chtěli získat bližší informace
o projektu či byste chtěli přispět svým názorem, neváhejte kontaktovat Veroniku
Marouškovou, DiS., koordinátorku
projektu, Centrum pro komunitní práci
západní Čechy, tel.: 607 027 926, e-mail.: veronika.marouskova@cpkp.cz, která
Vám ráda poskytne bližší informace.
-Veronika Maroušková, DiS., CpKP ZČ-

Vesnice se baví
Přípravný tým zábavného odpoledne a večera Vesnice se baví už chystá program. Od
posledního čísla Dešenického zpravodaje
však došlo k některým změnám, které
doufejme už budou poslední. Nejdůležitější je změna termínu, který je posunut na
31. října. V původním termínu je totiž náhradní představení muzikálu Čas růží, na
které jedou Dešeničtí již osvědčenou muzikálovou linkou Dešenice – Praha a zpět.
Navíc jsou v tomto termínu také volby do
krajského zastupitelstva. O to více času
bude mít sedm družstev (včetně jednoho
přespolního) na přípravu a vyladění formy.
Hudební doprovod zajistí kapela Narychlo
z Budětic, jejíž playlist slibuje příjemnou
muziku. Srdečně jsou zváni i fanoušci
družstev či zcela nestranní diváci.
-úm-

Pouťová
vzduchovka
střelecká soutěž pro děti i dospělé
o věcné ceny, hlavní výhra soudek
piva (pro dospěláky)

12. září od 13.00 u hasičárny v Milencích
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Červenec 2020
Konec školního roku byl letos vzhledem
k mimořádným opatřením opravdu zvláštní. Bohužel nebyl ani dostatečně slavnostní, někteří žáci si vyzvedli vysvědčení již
v pátek, pro některé přišli pouze rodiče
a zbytek jsme rozdávali v pondělí.
Po znovuotevření školy nastoupilo poměrně
dost dětí, udrželi jsme ale 15ti člennou skupinu, k dispozici byly dezinfekční prostředky
v každém patře, u vchodu do budovy, na
toaletách. Hodně jsme se učili a doháněli
co nejvíce učiva. Děti byly spokojené, protože konečně měly kolem sebe kamarády
a také učení ve škole, dohromady, je jiné
než doma s rodiči. Musím poděkovat valné
většině rodičů, protože domácí výuky se
zhostili na výbornou, s dětmi se poctivě uči-

li a zadané úkoly vzorně plnili. Našli se ale
i tací, co mimořádné opatření pojali jako
velké prázdniny a po celou dobu se distanční
výuky nezúčastnili.
Bohužel jsme nestihli ani jeden výlet, exkurzi, dopravní hřiště. Budeme se snažit
vše vynahradit v září a podle počasí i v průběhu podzimu.
Během prázdnin bude do tříd v ZŠ konečně
zavedena voda. V souladu s požadavky kontrolních orgánů hygieny musí být v každé
učebně tekoucí voda. Pan Irlbek našel řešení,
které nebude tak stavebně náročné, povedou
potrubí starým komínem ze sklepa.
Ještě bych chtěla poděkovat všem, kteří
nám pomáhali se sběrem starého papíru.
Bohužel i tato soutěž skončila, aniž by

kdokoli dal vědět, nebylo ani konečné vyhlášení, a tedy ani žádná finanční odměna.
AVE již papír nevybírá a v dalších sběrnách
za to musíme dokonce zaplatit.
Zálohové platby za obědy se osvědčily, v červenci bude vyúčtování. Přeplatky zašlu na
účty jednotlivých strávníků, dlužníci obdrží
upomínkový dopis. Tímto také žádám všechny dlužníky, i ty dlouholeté, o brzké uhrazení
svých pohledávek. Děkuji.
Užijte si prázdnin, dovolených, sluníčka, vody, výletů a v září se na VŠECHNY!
Moc těšíme.
-Yva Suchanová, ředitelka ZŠ
a MŠ Dešenice-

Jak to bylo v době pandemie a co si z toho odnést do budoucna?
Všichni jsme se ocitli v nelehké situaci,
a nikdo nevěděl, co bude dál… Ano mluvím
o pandemii nemoci zvané „Covid- 19“, která
nám všem zkomplikovala život jak soukromý, tak i pracovní. Běh školky, se zastavil
zhruba v polovině března a opět se rozběhl
ke konci měsíce května. Při opětovném
otevření jsme se snažili, aby se režim dne ve
školce co nejvíce podobal běžnému provozu
a děti nepociťovaly žádné zásadní změny.
Do školky se vrátila přibližně polovina dětí,
a myslím, že jsme si přes to všechno užily
nezapomenutelné zážitky.
Zdálo by se, že vše ustrnulo. Ve skutečnosti
tomu ale bylo jinak: V době uzavření
školky jsme pracovat nepřestali. Paní kuchařky nadále vařily pro cizí strávníky, ale
i pro zaměstnance, kteří do školky a školy
několikrát v týdnu dojížděli. Práce ve školce je vždycky až nad hlavu. Je to ta práce,
která se odkládá až na dobu, kdy bude

klid, tedy po pracovní době, v době dovolených. Např.: hodnocení posunu dětí,
jejich portfolia, plány a tematické bloky,
úpravy vzdělávacího programu a mnoho
dalšího. Je to práce, která přímo nesouvisí
s péčí o děti, nicméně je nutná.
Abychom s rodiči mohli bezodkladně řešit
nastalou situaci a vše, co a ní bylo spojeno,
založila jsem facebookovou stránku, která
je přístupná jen pro rodiče dětí, které aktuálně školku navštěvují. Musím říct, že mě
nesmírně potěšilo, že drtivá většina rodičů
se ke skupině přidala a občas vložili fotky
nebo pár vět a tom, co podnikají a jak se
mají. Tahle skupina nemá jen rámec zábavy, ale probírají se zde organizační záležitosti, které bychom jinak sáhodlouze
řešili přes telefony. Takhle jsme všichni
byli okamžitě informováni a zároveň se
mohli na cokoli zeptat. Po návratu a normálu, tedy běžnému provozu školky tato

skupina funguje dál, vkládáme sem aktuální informace a fotky, a tom, co se ve
školce momentálně děje. a co chystáme.
Každý občas bilancuje dobu, která už je minulostí, a tak s já, pokud mám zhodnotit, co
mi doba nedávno minulá přinesla, musím
říct, že jsem poznala: Že mám a rodičích parťáky, kteří se dokáží semknout o spolupracovat, za to jim patří dík. Že tak, jak se občas
zlobíme na sociální sítě, mohou nám sloužím ke prospěchu a ráda bych a tom k nadále
pokračovala. Že jsme ve školce fajn parta,
kde se jeden může spolehnout na druhého.
Přeji všem dětem prima prázdniny a rodičům krásnou dovolenou, plnou zážitků
o odpočinku.
A v září se na všechny moc těším :-)
-Mgr. Renata Vlčková-
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Univerzita třetího věku v Dešenicích se bude zabývat
tématem HUDEBNÍ NÁSTROJE
Po letním semestru s tématem Život
s energií, který studenti ukončili
úspěšně závěrečným testem, byť vinou
pandemie za ztížených podmínek, se
už všichni těší na další zajímavý kurz Hudební nástroje. Jako obvykle připravený Provozně-ekonomickou fakultou
České zemědělské univerzity v Praze.
Všichni se totiž od počátku života střetáváme s hudbou, zpíváme si a posléze nás zajímají i hudební nástroje. Nemálo z nás si
některé z nich i osvojilo. Přednášky
slibují nejen výčet a množství informací
o hudebních nástrojích, ale i poslech

nahrávek, tedy nebývalý umělecký zážitek. Cyklus přednášek o hudebních nástrojích nahlíží do světa hudby skrze
bližší pohled na jednotlivé předměty evropského a mimoevropské organologie
(věedy o hudebních nástrojích). Gestorem celého kurzu bude PhDr. Magdaléna
Saláková, Ph.D.
Poslední semestr, kterým skončí již
třetí běh studia U3V v Dešenicích promocí všech zúčastněných v Praze, vede
k zamyšlení, zda pokračovat dál, či
nikoliv. Asi bude hodně záležet na
dostupnosti vypsaných témat, jejich

zajímavosti apod. Každopádně již nyní
je třeba poděkovat Ing. Heleně Boučkové, která celé studium zastřešovala
od vzniku konzultačního střediska U3V
v Dešenicích. Nezbývá než popřát S. Čedíkovi, V. Jandovské, J. Vávrové, A. Halasové,
J. Rakovcové, Z. Baraňákové, I. Zahutové, M. Čermákové, M. Vlčkové, J. Kratochvílovi, M. Raišlovi a Z. Baraňákovi hodně
úspěchů při studiu nového tématu a také
úspěšné dokončení třetího běhu studia
univerzity.
-Jan Rejfek, účastník VU3V-

Pétanqueliga Dešenice 2020 zahájena se zpožděním
Počátkem dubna měly být zahájeny turnaje
VI. ligového ročníku hry pétanque, do kterého se přihlásilo 16 hráčů. Nakonec se
první turnaj odehrál až 16. května. Ale nepředbíhejme. Po úpravách hrací plochy
a obnovení dřevěných krajníků, byli přihlášení účastníci rozlosováni do dvou skupin.
První skupinu tvoří J. Kratochvíl, J. Rejfek,
M. Mládová, M. Vlčková, J. Rakovcová, Z.
Baraňáková st., A. Halasová a J. Karlovský.
Do druhé skupiny byli vylosováni M. Holá,
Z. Baraňák, V. Jandovská, M. Raišl, M. Čermáková, M. Miškovič, J. Vávrová a Z. Baraňáková ml. Bylo také rozhodnuto, vzhledem
k uvolňovaným opatřením souvisejícím
s pandemií COVID 19, že soutěž může být
krácena o určitý počet turnajů v jarní
i podzimní části. Celkové nepřízni napomohlo mnohokrát i počasí a vydatné deště,
kdy se turnaje musely odkládat.
Přesto se zatím podařilo odehrát 6 turnajů.
Postupně jim vévodili J. Kratochvíl, M. Čermáková, J. Rejfek, J. Karlovský, A. Halasová
a opět J. Karlovský.
K zápletkám, tedy k odražení košonku
a tím pádem zvýšení napětí v samotném
turnaji došlo v polovině z nich. Po šesti
turnajích vede Pétanqueligu Dešenice 2020
zatím J. Karlovský s 86 body. Druhou příčku zaujímá A. Halasová s 72 body a třetí
místo drží M. Čermáková s 69 body. Na
čtvrtém místě je J. Vávrová s 66 body a 5.
místě J. Rejfek s 63 body (lepší skóre 2068
cm) před šestým M. Miškovičem taktéž s 63
body (horší skóre 2111 cm).
Účastníci ligového ročníku se také shodli na
tom, že v letních měsících se odehrají dva významné turnaje. Další přátelský zápas s hráči
Nýrska a také turnaj o finanční prémii vše
související s pouťovými oslavami městyse.
-Vedení Pétanqueclubu Dešenice-
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Nová pohádková ulice
V Dešenicích sice nemáme názvy ulic, ale
jistá místní pojmenování máme: např. Malinovka či Malinová ulice a Husí plácek. Právě
poblíž něj teď vzniká nová Pohádková ulička,
v níž stále přibývají nové postavičky a zvířátka z keramiky. Figurky jsou vytvářeny v keramické dílně a jejich autorkami jsou Jiřina
Krabcová a Anna Halasová, které tímto zvou
k procházce od mokřadu do oázy zdraví zejména rodiče s nejmenšími dětmi.
-ls-

TJ Start Dešenice
V uplynulé sezóně 2019/2020 se náš tým po
podzimním kole umístil na pěkném 4. místě
průběžné tabulky. Bohužel kvůli epidemii
Covid – 19, se již sezóna 2019/2020 nedohrála
a výsledky se anulovaly. Nikdo ze všech soutěží nepostoupil ani nesestoupil. Naši hráči si
alespoň po rozvolnění opatření zahráli pět
přátelských utkání: doma se Sokolem Běšiny
s výsledkem 5:2, dále venku opět s týmem
Sokol Běšiny s výsledkem 6:5, opět doma s tý-

mem Dukla Janovice s výsledkem 2:6 a s týmem FJ SRK Železná Ruda s výsledkem 6:4
a konečně venku s týmem TJ Sokol Mochtín
s výsledkem 7:2. Chtěl bych touto cestou pozvat naše příznivce na turnaj o Pohár starosty
Městyse Dešenice, který se bude konat o pouťovém víkendu 25. 7. 2020 na našem hřišti
s předpokládaným začátkem v 9 hodin.
Musím však zmínit i jednu nepříjemnost.
Bohužel před pár týdny vandalové zničili

lavičky v areálu fotbalového hřiště. Prosíme
proto příznivce našeho fotbalu, aby věnovali zvýšenou pozornost, zda se v okolí areálu
nepohybují nějací tzv. spoluobčané a pokud
by zjistili pohyb těchto nežádoucích v okolí
hřiště, aby neváhali o této skutečnosti uvědomit kteréhokoliv hráče, či funkcionáře
klubu. Děkujeme.
-František Klištinec, TJ Start Dešenice-

7

Dešenický zpravodaj / červenec 2020

Naše obce – Dešenice, kostel sv. Mikuláše

Druhou nejstarší chráněnou kulturní
památkou v Dešenicích je kostel sv.
Mikuláše. Jako farní je kostel zmíněn již
roku 1352. Zasvěcení kostela sv. Mikuláši
svědčí dle historiků o existenci tržní lokality, není však nutné ji spojovat s městskými
právy pro dané místo, ale může to být
dokladem, že Dešenice byly v té době trhovou vsí, nebo svědčí toto zasvěcení o původní kapli, která byla zbudována u útulku
či hostince. V roce 1384 se zde platilo 12 gr.
papežského desátku. Podle pamětní knihy
dešenické farnosti ze 17. stol. byl údajně
kostel v době husitství poničen a znovu vystavěn. Před třicetiletou válkou byla fara
dle pamětní knihy obsazena protestanty
a jakéhosi heretika Ministella z fary osobně
vyhnal hrabě Koc z Dobrše, toho času pán
na Bystřici. Po obnovení katolické fary
roku 1670 byla vedena již zmíněná pamětní
kniha a stalo se zvykem pohřbívat zde zesnulé faráře do podlahy v lodi kostela.
Kostel má obdélníkový půdorys lodi, která
se otevírá do barokního osmibokého závě-

ru, kterým byl rozšířen v době, kdy panství
Dešenice vlastnili Kolovratové – tedy na
poč. 18. stol.
Kostel sv. Mikuláše prochází od roku 2009,
kdy se stal vlastnictvím obce, rozsáhlou
opravou, která bude brzy uzavřena renovací poslední tj. západní části fasády včetně
schodiště na kůr. Postupně byla rekonstruována střecha včetně nové krytiny,
položeny drenáže po obvodě kostela, opravena fasáda včetně repase všech dveří
a odborně zrestaurována všechna vitrajová
okna. Na opravy byly po sobě získány dota-

ce ze Státního zemědělského intervenčního fondu, ministerstva kultury, ministerstva zemědělství, Plzeňského kraje a nemalou částkou přispěli i němečtí rodáci či
jejich potomci. Na poslední část opravy v letošním roce jsme získali dotaci z ministerstva
kultury prostřednictvím ORP Klatovy ve výši
280 tis. Kč a z dotačního titulu Plzeňského
kraje Zachování a obnova památkové
hodnoty a podstaty nemovité kulturní
památky 160 tis. Kč.
-Lenka Sýkorová-

Zastavení cestou do Datelova
Drobné sakrální památky – křížky, sošky či
kapličky jsou součástí české kulturní krajiny od nepaměti a jejich pořizování má
u nás dlouhou tradici. Často se objevují na
místech, která byla uctívána i v pohanských dobách. Množství těchto památek je i přes jejich ničení ve 2. pol. 20. stol.
mimořádné a snad díky tomu, že je každý
obyvatel vnímá díky jejich umístění v krajině jako její přirozenou součást, byla řada
těchto památek opravena či obnovena.
Není ovšem snadné dopátrat se doby
vzniku takových památek, jejich autorů či
motivace k jejich vytvoření.
Zcela nové místo mariánské úcty najdete při
cestě z Děpoltic do Datelova. A pro paměť
zde dodáváme, že díky za jeho vznik patří
panu Františku Lencovi z Děpoltic, který vyřezal ze dřeva výklenkovou kapličku pro
sošku Panny Marie Lurdské a osadil ji u svého domu. Kolemjdoucí se tak mohou v klidu
zastavit, odpočinout si a potěšit se hezkou
krajinou. Mohou se zde také zapsat do připravené návštěvnické knihy.
-ls-
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Zveme vás
Turnaj v pétanque
18. 7., 14.00, hřiště u koupaliště

Anenská pouť
24. 7.—26. 7.

Pouťová vzduchovka
12. 9., 13.00, u hasičárny
v Milencích

Jednání zastupitelstva
30. 9., 18.00, renesanční sál tvrze

Společenské setkání seniorů
10. 10., 15.00, KD Dešenice, hudební doprovod BK Band Strážov

Vesnice se baví
31. 10., KD Dešenice, hudební doprovod kapela Narychlo, Budětice

Filmové putování od hradu
Klenová k hradu Pajrek
13. 11., 17.00, renesanční sál tvrze
Dešenice, pořad L. Marka

Pétanqueclub Dešenice
vyhlašuje III. ročník
pouťového turnaje hry

PÉTANQUE
o finanční prémii
Termín: 18. července 2020,
14.00 hod. pétanquové hřiště
u koupaliště
Přihlášky: uzávěrka 16. července 2020 do 18.00 hod. jen
elektronicky na e-mail:
janrejfek@seznam.cz
nebo tel. 602 209 601
V případě přihlášení vyššího
počtu zájemců o hru se uskuteční vyřazovací turnaje.

Program
Anenské pouti
2020
Pátek 24. července
Vernisáž výtvarné výstavy, 18 h, tvrz Dešenice
svá díla vystaví: A. Anderle, A. Halasová, V. Hrnčiřík, keramický
kroužek J. Krabcové, klub Křišťál, S. Křečanová, V. Weberová,
Z. Zemanová, P. Štembera a děti ze ZŠ a MŠ Dešenice.
Výstava je přístupná i v sobotu a v neděli od 13 do 18 h.
Tři mušketýři, 19:30 h, nádvoří tvrze
v podání Kordu v srdci, Nýrsko - prodloužené a rozšířené
příběhy d´Artagnanovy

Sobota 25. července
Fotbalový turnaj, „O pohár starosty městyse“, 9 h,
hřiště TJ Start Dešenice
Mše sv. k poctě sv. Jáchyma a Anny, 14 h, kostel sv. Mikuláše
Pouťová zábava, 20 h, nádvoří tvrze
hraje kapela Zenit, Klatovy

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 XIV. ročníku vyšlo 17. 7. 2020
nákladem 300 výtisků.
Své příspěvky zasílejte na adresy:
starostka@desenice.cz. Uzávěrka
dalšího čísla je 30. 9. 2020.

Neděle 26. července
Domažličanka, 15 h, nádvoří tvrze
promenádní koncert dechové hudby

