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Milé čtenářky, milí čtenáři,
Držíte v rukou první číslo už 15. roč-
níku Dešenického zpravodaje, infor-
mačních novin, které vás mají co nejší-
ře informovat o tom, co se u nás děje či
bude dít. I tento rok bohužel podle
všeho bude ještě dlouho ovlivňovat
pandemie, a tak i pravidelné či nově
chystané společenské akce musíme
zatím oželet.
Život v obci se však nemůže úplně za-
stavit. I přesto, že byly nově přijaty da-
ňové zákony, které příjmy samospráv
tedy krajů a obcí letos výrazně sníží,
budeme pokračovat v naplánovaných
investičních akcích a opravách, o nichž
se více dočtete uvnitř zpravodaje včetně
jejich financování.
Přeji vám všem i vašim blízkým hodně
zdraví a štěstí, dostatek elánu a opti-
mismu po celý rok.

Lenka Sýkorová

Městys Dešenice
přeje všem svým občanům
i jejich blízkým radostný
a šťastný nový rok 2021!
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Aktuality z úřadu

V letošním roce by měla pokračovat stavba
chodníku včetně veřejného osvětlení při si-
lnici III/19020 v Dešenicích, tzn. poslední
chybějící část od čp. 42 přes náves až ke
kostelu sv. Mikuláše. Tím by měly být pro
pěší pohodlně a bezpečně propojeny míst-
ní části od autobusové zastávky v Milen-
cích až po bývalé sídlo úřadu v Dešenicích.
Letos budovaný chodník bude v délce
rovných 300 m a projekčně jej opět při-
pravil Ing. Tomáš Macán. V prosinci 2020

proběhlo zadávací řízení, v němž nejnižší
nabídku 2 887 496,52 Kč bez DPH podala
firma JSF stavební s.r.o. z Bystřice nad
Úhlavou, která již vybudovala chodník s ga-
bionovou zdí v loňském roce. Na akci požá-
dala na podzim obec o dotaci prostřednic-
tvím MAS Úhlava Integrovaný operační
program (IROP), dotace by měla činit 90%
uznatelných nákladů.

-ls-

Novou střechu dostane v letošním roce by-
tový dům čp. 153, v němž je i pobočka Čes-
ké pošty. Akci podpořil Plzeňský kraj
v rámci Programu stabilizace a obnovy
venkova 2020 částkou 400 tis. Kč. Stávající
asfaltový šindel, který byl na střechu po-
ložen během celkové rekonstrukce domu
v letech 1995-1996 bude sejmut a nahrazen
maloformátovou plechovou střešní kryti-
nou finnera od fi Ruukki. Celkové náklady
budou 721 795 Kč bez DPH.

-úm-

Stavba chodníku v Dešenicích
i v roce 2021

Plzeňský kraj podpořil opravu střechy

Z činnosti rady a zastupitelstva
Radaměstyse se ve 4. čtvrtletí sešla celkem
čtyřikrát. 5. října vzala na vědomí informa-
ci o provedených opravách v obecních by-
tech a termínu svozu nebezpečných odpa-
dů. Schválila smlouvu o zřízení věcného
břemene s ČEZ v Městišti a souhlas s prove-
dením průzkumného vrtu tamtéž. 2. lis-
topadu vzala rada na vědomí informace
o přípravě rozpočtu na rok 2021, schválila
záměr propachtování pozemku v Divišovi-
cích a pověřila starostku zadáním znalecké-
ho posudku na nabízené lesní pozemky
v k. ú. Děpoltice a Oldřichovice u Děpoltic.
23. listopadu schválila rada výši pach-
tovného na pozemek v Divišovicích, přidě-
lení bytu v čp. 125 v Dešenicích dle pořad-
níku a vzala na vědomí nový Organizační
řád úřadu městyse. 12. prosince rada
schválila pachtovné za zahrádku v Dešeni-
cích a krátkodobou půjčku pro SDH Dešeni-
ce – vstupenky na muzikál v Hudebním
divadle v Karlíně.

Zastupitelstvo se sešlo celkem dvakrát –
pokaždé v renesančním sále tvrze, který
díky svým rozměrům umožňuje patřičné
rozestupy mezi zastupiteli. V listopadu
schválilo zastupitelstvo cenovou nabídku
na demolici domu čp. 16 v Dešenicích
a v prosinci rozpočet městyse na rok 2021
a rozpočtový výhled na léta 2021–2023, cenu
vodného a stočného na rok 2021, prodej
pozemku p.č. 1462/6 – zahrada o rozlo-
ze 57 m² v Dešenicích a koupi lesních po-
zemků o rozloze 2,5 ha pro obec od sou-
kromého vlastníka. Zastupitelstvo rovněž
schválilo uspořádání veřejné sbírky a zřízení
transparentního účtu na pořízení věžních
hodin do tvrze (blíže na jiném místě toho-
to zpravodaje). A konečně zastupitelstvo
schválilo poskytování půjček z Fondu roz-
voje bydlení, pravidla bude zastupitelstvo
projednávat 27. 1.

-ls-

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

Cenavodnéhoa stočného
Vodné zůstává v letošním roce jako
vloni tj. 27,90 Kč/m³ tj. 30,69 Kč vč.
DPH. Cena stočného se navyšuje
o 6,2 % na 45,20 Kč/m³ tj. 49,72 Kč vč.
DPH. U stočného byly provozovate-
lem změněny termíny čtvrtletních zá-
loh, najdete je na vyúčtování a raději
si podle toho upravte trvalé příkazy.

Místní poplatky
za svoz odpadů a za psy jsou splatné do
30. dubna 2021. Výši poplatku za od-
pady bude projednávat zastupitelstvo
27. ledna, platit lze až po tomto datu.

Půjčky z fondu rozvoje
bydlení
Od února budou moci naši občané žá-
dat o bezúročné půjčky na opravy bytu,
domu či nové kotle. Jednotlivé tituly
(účely) a výše půjček budou schvalová-
ny na jednání zastupitelstva 27. ledna.
Podmínky budou poté zveřejněny na
webových stránkách obce.
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Zastupitelstvo na svém řádném jednání
dne 16. 12. 2020 schválilo návrh rozpočtu
na rok 2021, který připravil finanční výbor.
Bohužel daňové změny připravené vládou
a schválené na konci roku 2020 budou mít
značný dopad na obecní rozpočty, u nichž
dojde k poklesu daňových příjmů.
Schválený rozpočet počítá s příjmy ve výši
15.738.860 Kč a výdaji ve výši 21.720.918 Kč.
Schodek rozpočtu je tak 5.982.058 Kč. Jeho
výše je ovlivněna plánovanými investiční-
mi akcemi ve výši 5,7 mil. Kč, které jsou
v něm zahrnuty. Jedná se stavbu chodníku
(dokončení úseku od p. Souška ke kostelu)
v plánované výši 4,2 mil. Kč, realizace ale
jen za podmínky přiznané dotace (ta by
schválený schodek výrazně snížila), dále
pak oprava havarijního stavu střechy č.p.
153 v Dešenicích (pošta) ve výši 858 tis. Kč
(částečná dotace 400 tis. Kč byla přidělena
již v roce 2020) a realizace polopodzemních
kontejnerů v Milencích ve výši 690 tis. Kč.
Financování akcí předpokládáme z dotace
na chodník a prostředků, které má obec na
účtech, tedy bez úvěrů.

Bez investičních akcí je schodek rozpočtu
293. 582 Kč. Na účtech měl městys k 31. 12.
2020 částku 14,1 mil. Kč.
Splátky úvěrů budou v roce 2021 ve výši

1.190.700 Kč. Stav úvěrů k 31. 12. 2020 byl ve
výši 7,4 mil. Kč.

-David Kratejl, předseda finančního výboru-

Letos probíhá až do 24. ledna a máte několik možností,
jak sbírku podpořit:

1. on-line na stránkách trikralovasbirka.cz
zde můžete zadáním PSČ 339 01 podpořit přímo
Charitu v Klatovech

2. posláním jednorázové nebo trvalé DMS ve tvaru
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
Na číslo: 87 777

3. můžete peníze vhodit do tříkrálových kasiček
v kanceláři úřadu městyse.

A nezapomeňte - Každá koruna pomáhá!

I v této nelehké době máme objednán pří-
mý spoj Dešenice-Praha do divadla Kar-
lín. 12. 6. 2021 nás čeká představení mu-
zikálu Sestra v akci, kde se v hlavní roli
představí Lucie Bílá. V loňském roce jsme
vinou omezení navštívili divadlo jen
jednou, ale doufám že letos toto předsta-
vení nebude jediné.
Moc mě těší, že jsou kladné ohlasy a lidé
a místní občané jezdí rády za kulturou.

-Iveta Kindlmanová-

Rozpočet na rok 2021
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Po svátcích usedli do lavic zase jen žáci
1. a 2. ročníku. Alespoň zde probíhá výu-
ka normálně. Žáci 3.–5. ročníku se bu-
dou vzdělávat opět distančně. Zvolili jsme
výuku kombinovanou. Tzn. tištěné pra-
covní listy a práce do pracovních seši-
tů, protože papír a pero je prostě nejo-
svědčenější. A také zapojíme výuku on-

line přes PC, abychom šli s dobou a udr-
žovali společnou komunikaci a kontakt
alespoň na dálku.
Před vánočními prázdninami se podařilo
být ve škole pár dní všichni společně. Z dů-
vodu vládních omezení se ale neusku-
tečnila spousta akcí s koncem roku spo-
jených. Zvládli jsme každoroční vycházku

ke krmelci. Děti donesly spoustu dobrot
pro zvířata. Ve škole chodil i Ježíšek a dár-
ky dětem nadělil. Dostaly různé hry, sta-
vebnice, intelektuální a manuální hlavo-
lamy a pomůcky pro sportovní vyžití.
Věřím, že situace se bude rychle zlepšovat
a ve škole se zase všichni sejdeme za nor-
málních podmínek a bez omezení. Vám
všem přeji za celý kolektiv ZŠ a MŠ pře-
devším ZDRAVÍ!
Zápis do 1. ročníku ZŠ by měl být 07. 04.
2021. V jaké podobě proběhne, bude ještě
včas upřesněno s ohledem na průběh
a vývoj koronavirových opatření.

-Yva Suchanová-

Škola v době covidové

V září, když jsme nastupovali po prázdni-
nách do školky, vše vypadalo, že se vrátí-
me k normálu. Situace se přes prázdniny
zlepšila, alespoň se to tak zdálo. Proto jsme
rádi věřili a těšili se, že si budeme vyjíždět
na výlety, podnikat výpravy a připravovat
vystoupení pro rodiče.
Když se situace v průběhu podzimu začala
zhoršovat, promýšleli jsme různé varianty,
které zahrnovaly vystoupení v renesančním

sále, případně ve školce. Se zhoršující situa-
cí jsme pak jako schůdné řešení navrhli vy-
stoupení u stromečku na zahradě, který
jsme se chystali společně rozsvítit. Tomu
předcházela hezká spolupráce rodičů a dětí
z naší MŠ a námi (osazenstvem školky).
Pro nezasvěcené jen okrajově vysvětlím, že
jsme vyhlásili výzvu, aby nám rodiče se
svými dětmi pomohli ozdobit stromeček
před školkou. Většina rodičů se opravdu za-

pojila a ze smutného smrčku se do týdne
stal pořádný fešák:-). Touto cestou ještě
jednou rodičům i dětem děkuji.
V průběhu prosince se ale situace v souvis-
losti s Covidem natolik zhoršila, že ani
nejpravděpodobnější řešení, tedy uspořádat
besídku na zahradě školky, nebylo možné.
Děti se ale moc těšily a přípravy na vystou-
pení byly v plném proudu, nemohli jsme
všechno jen tak zahodit. Proto jsme zvolili
jediné řešení, které zbývalo. Část, kterou
bylomožné, jsme nechali natočit a vložili na
FB stránky školky. Alespoň tak se podařilo,
i když jen částečně, předvést vystoupení ro-
dičům, a přitom nikoho neohrozit. Video
však bylo ještě nutné upravit, sestříhat a dát
mu „fazónu,“ což zabralo celý den. Toho se,
stejně jako natáčení, zhostil můj syn Michal,
tímto mu také patří dík. Video jsme vkládali
na Štědrý den a věřím, že se alespoň podle
reakcí líbilo a čekání na večerní nadílku pří-
jemně vyplnilo. Pevně věřím, že příští rok
bude situace už dobrá amy se společně opět
sejdeme v hojném počtu při vánoční besíd-
ce, takové, jakou známe. Přeji všem čtená-
řům, aby jejich vstup do nového roku byl co
nejlepší, aby si zachovali hlavně zdraví a po-
zitivní přístup k životu.

-Renata Vlčková-

Jak jsme chystali besídku ;-)
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Po šesti lekcích ukončili studenti Konzul-
tačního střediska v Dešenicích 9. prosince
2020 studium tématu HUDEBNÍ NÁSTROJE,
které bylo připraveno lektorkou PhDr. Mag-
dalenou Salákovou, Ph.D. vyučující na Pe-
dagogické fakultě Univerzity Karlovy. Zají-
mavostí je, že lektoruje mimo jiné projekty
rozvojového vzdělávání a globální výchovy
se zvláštním zaměřením na Afriku. A vedle
těchto činností také aktivně muzicíruje, zpí-
vá v komorním souboru Piccolo Coro a v sou-
boru činohry Národního divadla v Praze.
Zpěv, hra na klavír, zobcovou flétnu a kytaru
jsou její priority.
Studium tohoto tématu bylo opět velmi
komplikované. To proto, že jen úvodní lek-
ce mohla být uskutečněna společně včetně

provedení zkušebního testu. Dalších ná-
sledných pět lekcí už proběhlo indivi-
duálně, kdy studenti obdrželi studijní texty,
mohli si prohlédnout po připojení přednáš-
ku na počítači a následně provést ke každé
lekci test o deseti otázkách. Bez tohoto po-
stupu nemohli studenti přistoupit k prove-
dení závěrečného testu. Dlužno dodat, že
mnohým se ještě teď pletou pojmy jako idi-
ofony, membranofony, mirotony atd. Ale
přednášky se prolínaly mnohými ukáz-
kami. O to byly zajímavější. A rozloučení se
studiem bylo načasováno do předvánoční-
ho času, což si každý asi uvědomil. Českou
mši vánoční Jakuba Jana Ryby si každý rád
poslechl, čímž bylo potvrzeno, že lidská
touha po provozování hudby je velmi hlu-

boká. Každý si uvědomil, že hudba sbližuje
i hřeje na duši. Účastníci kurzu následně do
konce roku prošli zkouškou závěrečného
testu čítajícího 24 otázek ze všech šesti
přednášek. Téma, a tím i zimní semestr,
a také studium celého třetího běhu úspěšně
dokončili Z. Baraňáková, J. Kratochvíl,
M. Raišl, J. Rejfek, A. Halasová, M. Čer-
máková, J. Hladíková, J. Vávrová, M. Vlč-
ková a I. Zahutová. Dalším se studium
z různých důvodů, převážně zdravotních,
dokončit nepodařilo. Nic ale není ztraceno.
Dokončení bude následně umožněno za
předpokladu zájmu samotného studenta. Ne-
zbývá než absolventům studia poblahopřát.

-Jan Rejfek, účastník VU3V-

Stala se tak druhou ženou, která vyhrála
pétanquovou soutěž v Dešenicích. Tou
první byla H. Linhartová v roce 2018. I když
vyhlášení výsledků soutěže, jejich vítězů
a zhodnocení celého ročníku bylo připra-
veno, nekonalo se pro zpřísnění bezpečnost-
ních opatření vládou ČR v souvislosti s pan-
demií COVID 19. Uskuteční se v náhradním
termínu, pravděpodobně v únoru nebo za-
čátkem března.
A jak ligová soutěž dopadla? Celkově bylo
odehráno v celém ročníku o 4 turnaje méně.
Zato se podařilo sehrát dvě přátelská utkání
s nýrskými kolegy a povedl se i pouťový
turnaj o finanční prémii. Neuskutečnil se
memoriál V. Úlovce. Přihlášení účastníci
byli rozlosování do dvou skupin, přičemž
při každém započatém kole došlo k rotaci
účastníků. Vše v souladu s upravenými
pravidly celé soutěže.

Po jarní části vedl celou ligovou soutěž J. Kar-
lovský (111 bodů) před M. Čermákovou (99
b.) a A. Halasovou (89 b.). Další v pořadí byli
J.Rejfek (87b.),M.Raišl (83b.), J.Vávrová (81b.),
M.Miškovič (80 b.) a Z. Baraňák (77 b.), který
uzavíral první osmičku přihlášených.
Podzimní část zaznamenala u některých
zlepšení, u některých zhoršení, anebo za-
pracovala smůla. A tak došlo v konečném
pořadí ke změnám. Zvítězila po zásluze
M.Čermáková (207b.) před J. Rejfkem(200b.)
a třetí příčku nakonec vybojoval jarní vítěz
soutěže J. Karlovský (198 b.). I na dalších
místech se pořadí proměnilo. Další místa
obsadili: M. Miškovič (183 b.), M. Raišl (171 b.),
Z. Baraňák (161 b.), M. Vlčková (149 b.)
a J. Vávrová (148 b.). Ostatní hráči a jejich
umístění lze vyčíst z přiložené tabulky celé
ligové soutěže.
Téměř všichni soutěžící počítají s přihlá-
šením se do VII. ligového ročníku. Věří také,
že se zlepší bezpečnostní situace. Bude se
tak moci uskutečnit plánovaná výroční
schůzka, kde budou předána ocenění, me-
daile a poháry. Návrhy do rozpočtu klub
předal, stejně tak má plán činnosti i herní
kalendář. Klub také rozhodl o tom, že se
účastní tzv. meziobecní ligy pětičlenných
týmů, složených z družstev v Dešenicích
a Nýrsku. A také očekává příchod dalších
zájemců o tuto zajímavou a dá se říci atrak-
tivní, přitom fyzicky nenáročnou hru.

-Jan Rejfek, prezident klubu-

16 turnajů – 160 kol

1. Mili ČERMÁKOVÁ 207 bodů, 4926 cm
(2.) – 2/16 vítězné turnaje/kol

2. Jan REJFEK 200 bodů, - 17 cm
(1.) – 3/18 vítězné turnaje/kol

3. Josef KARLOVSKÝ 198 bodů, + 208 cm
(3.) – 3/18 vítězné turnaje/kol

4. MiroslavMIŠKOVIČ 183 bodů, + 331 cm
(4.) – 2/17 vítězné turnaje/kol

5. Miroslav RAIŠL 171 bodů, + 964 cm
(5.) – 2/13 vítězné turnaje/kol

6. Zdenek BARAŇÁK 161 bodů, + 1019 cm
(6.) – 3x třetí místo v turnajích/12 kol

7. MiroslavaVLČKOVÁ 149bodů,+2704cm
(8.)– 1/9vítězný turnaj/kol

8. JaroslavaVÁVROVÁ 148 bodů, + 1533 cm
(7.) – 1x třetí v jednom turnaji/7 kol

9. Anna HALASOVÁ 143 bodů, + 2814 cm
– 1/8 vítězný turnaj/kol

10. Jiří KRATOCHVÍL 134 bodů, + 2977 cm
– 2/15 vítězné turnaje/kol

11. Zdena BARAŇÁKOVÁ s. 125 bodů,
+ 2974 cm – 12 vítězných kol

12. Věra JANDOVSKÁ 75 bodů, + 7482 cm
– 1x druhá v turnaji/4 vítězná kola

13. Jitka HLADÍKOVÁ 65 bodů, + 7028 cm
– 2x druhá v turnajích/5 vítězných kol

14. Zdena BARAŇÁKOVÁ j. 54 bodů,
+6563cm– 4 vítězná kola

15. Marie HOLÁ 50 bodů, + 6845 cm
– 1 vítězné kolo

16. Marie MLÁDOVÁ 41 bodů, + 7028 cm
– 1 vítězné kolo

VI. ligový ročník hry pétanque vyhrálaM. Čermáková

Studenti univerzity třetího věku ukončili zimní semestr

Celkové výsledky VI. ročníku
pétanqueligy Dešenice 2020

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU,
KONZULTAČNÍ STŘEDISKO DEŠENICE
Univerzita třetího věku je určena pro seniory, kteří mají zájem o další
vzdělávání a informace. I letos otevře další běh tohoto vzdělávání.
Zájemci se mohou přihlásit do konce ledna 2021 na úřadu městyse,
nebo na tel. 602 209 601, e-mail: janrejfek@seznam.cz
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TJ Start Dešenice

SK Norton Milence
V červenci v tradičním termínu proběhl již
16. ročník Memoriálu Josefa Staňka v malé
kopané. Trochu nás pozlobilo počasí, kdy
celou noc a ještě ráno pršelo. Začátek tur-
naje se kvůli tomu o hodinu posunul, což
pomohlo, protože pak se počasí umoudřilo
a celý zbytek dne již počasí přálo. Turnaje
se zúčastnilo 12 týmů, které se nejprveutkaly
ve dvou skupinách, po kterých se pokra-
čovalo vyřazovacím způsobem. Vítězství si
nakonec vybojoval tým Krvavá tlačenka.
V září jsme pak uspořádali pouťový turnaj
v nohejbalu.
Rok 2020 byl ochuzen o Klatovskou ligu
malé kopané, která běžně probíhá od dubna
do října, vlivem známých okolností ani ne-
začala. Letošní rok snad bude v tomto smě-
ru lepší a liga se v Milencích opět bude hrát.

-David Kratejl-

Minulý ročník 2019/2020 nedopadl pro
náš fotbalový tým zrovna dle našich před-
stav. Z důvodu koronavirové krize se sou-
těž předčasně ukončila a v jarní polovině
soutěže se proto neodehrálo ani jedno
plánované mistrovské utkání. Proto se
náš tým umístil na 4. místě konečné tabulky.
Vzhledem k okolnostem nikdo v nižších
třídách nesestupoval, ale ani nepostu-
poval. Po částečném rozvolnění náš tým
odehrál několik přátelských utkání alespoň
propobavenínašich fanoušků.V podzimním
kole ročníku 2020/2021 bylo odehráno 8
zápasů a poté byla soutěž znovu ze stejné-
ho důvodu přerušena. Neodehrané zápasy
byly přesunuty do jarního kola a náš tým
by měl začít s mistrovskými utkáními již
27. 2. 2021. Ovšem to pouze v případě že
PES klesne na požadovaný stupeň. Věříme,
že se tak stane a že budeme moci naše fa-
noušky přivítat při utkáních na našem hřišti.

S přáním pevného zdraví

-František Klištinec předseda
fotbalového klubu TJ Start Dešenice-

Bylo tu, není tu

Koncem roku 2020 zmizel z návsi v Dešeni-
cích dům čp. 16, tzv. Ježkovna. Ačkoli poze-
mek, na němž dům stál, jemenší než 400m2,
vešla se na něj podsklepená jednopatrová
obytná budova s dispozicí 4+1 a hospodářské
stavení, do nějž byla vestavěna i garáž.
Podle dešenické kroniky bychom zde dům
našli již roku 1772, kdy patřil Viktorinu
Böhmovi. Roku 1917, zde žila rodina Maxe
Bergera, židovského obchodníka s peřím.
Dům, pravděpodobně roku 1938, koupila ro-
dina Josefa Denka, dělníka na pile. Kromě
nich zde bydlela s dětmi Katharina Mottl, je-
jíž syn Franz zahynul tragicky se svým spolu-
žákem Hoškem pod koly vlaku poblíž de-
šenické zastávky a druhý syn Rupert padl na

východní frontě. V závěru války zde bydlely
dokonce tři rodiny. Od roku 1945 zde žila rodi-
na Jaroslava Ježka, obuvníka. V 90. letech
koupil dům majitel z Německa, ovšem údrž-
ba byla posléze nad jeho síly, a tak roku 2016
dům daroval obci. Zastupitelstvo vzhledem
k havarijnímu stavu dlouho neobývané bu-
dovy rozhodloo jehodemolici a po zhotovení
projektu asanace byl sta-vebním úřadem
schválen demoliční výměr. Akci provedla fi
Daniela Koláře z Nýrska nákladem 335 tis. Kč
bez DPH v rekordní rychlosti dvou týdnů.

foto: Dana Tomanová
-ls-



Městys Dešenice obdržel ještě v závě-
ru loňského roku děkovný list od
Senátu České republiky za opravu
kostela sv. Mikuláše v Dešenicích. Po-
děkování náleží všem, kteří se na jeho
opravě podíleli, a to již od roku 2009,
kdy se stal kostel majetkem obce.

Poděkování od
Senátu ČR
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Další dešenickou pamětihodností je dům
čp. 125, který byl původně židovskou modli-
tebnou – synagogou. Stavba připomíná exis-
tenci místní kdysi významné židovské
menšiny. Židé se usídlili v Dešenicích ve
2. pol. 17. stol., rodina Joachima Samuela je
zde zaznamenána roku 1685. V roce 1713 zde
žily již čtyři rodiny (nejméně 23 osob) a sice
rodina vinopalníka a obchodníka se suknem
a kramářským zbožím Adama Israela, výše
zmíněného Joachima Samuela, obchodníka
se suknem a kramářským zbožím, Josefa

Mayerla, obchodníka s plátnem, peřím a vl-
nou a Salomona Moysese, obchodníka s plát-
nem, kůžemi a peřím. Židovské domy byly
situovány na severozápadní straně návsi
(poblíž hostince) a byly dřevěné, pro odlišení
měly římská popisná čísla, jak bylo zvykem.
Počet židovských rodin se postupem let zvy-
šoval – v roce 1799 jich bylo již devět. Podle
údajů sčítání lidu, kde se uvádělo nábožen-
ské vyznání, dosáhli židé v Dešenicích nej-
vyššího počtu v roce 1880 (celkem 81 osob),
což tehdy představovalo 8,06 % obyvatel.

V této době zde existovala i samostatná ži-
dovská náboženská obec, která také roku
1866 vystavěla synagogu. Stavba stála 4000
zl. a provedla ji stavební firma Josefa Fre-
mutha z Nýrska, dřevo na stavbu poskytl
kníže Hohenzollern. Stavba byla kryta půjč-
kou, která byla umořena zakoupením seda-
del v synagoze jednotlivými členy obce.
V modlitebně probíhalo také náboženské
vyučování dětí.
Přibližně naproti synagoze (v místech dneš-
ní bytovky čp. 191) stála až do 60. let 20. stol.
budova nazývaná v památkové evidenci ži-
dovská škola, která byla postavena v pozd-
ně barokním stavebním slohu. Byl to vý-
stavný zděný jednopatrový dům s bohatě

zdobenou fasádou a mansardovou střechou,
jehož účel byl nejspíše původně jiný, snad
šlo o residenci bohatšího židovského ob-
chodníka.

-Lenka Sýkorová-

Naše obce – Dešenice
Židovská menšina v Dešenicích – 1. část

V příštím roce oslaví Dešenice 750 let od
první zmínky. Je to úctyhodný počet let
a stojí za to si je připomenout nejrůznější-
mi oslavami. Je to však i příležitost zanechat
v obci něco trvalého, co bude rok výročí při-
pomínat i v dalších letech. Nabízí se obno-
vení věžních hodin na dešenické tvrzi, kte-
ré, tam v minulosti byly a odbíjely minoucí

čas. Původní hodinový stroj se zachoval
včetně cimbálu dodnes a je také vystaven
v muzeu šumavského pivovarnictví. Dnes
ho však už použít nelze, v současnosti jsou
věžní hodinové stroje na elektrický pohon
a jejich životnost je až 150 let. K hodinám
náleží i ciferník, který by měl být ve tvaru
čtverce, černé barvy s pozlacenými římský-
mi číslicemi a ručičkami. Částka na po-
řízení hodinového stroje a ciferníku před-
stavuje 230 tis. Kč. Zastupitelé na prosinco-
vém jednání schválili uspořádání veřejné
sbírky, k níž bude veden transparentní účet,
dostupný na webových stránkách obce, a to
proto aby podíl veřejnosti na pořízení hodin
byl co možná nejširší. Ve věži pak bude
trvale instalována tabulka se jmény dárců.

Číslo transparentního účtu je:
4692179379/0800

-ls-

Návrat věžních hodin
I dnes mají věžní hodiny svůj význam: ukazují přesný čas, rytmizují
svým odbíjením den a dokreslují krásu dominantních staveb obcí.

Budova synagogy, foto archiv

Pohled z návsi, budova tzv. židovské školy vzadu
uprostřed, foto archiv
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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 XV. ročníku vyšlo 18. 1. 2021 nákladem 300
výtisků. Své příspěvky zasílejte na adresu:
starostka@desenice.cz.
Uzávěrka dalšího čísla je 6. 4. 2021.

Zveme vás
za příznivých podmínek

Jednání zastupitelstva
27. 1., 18.00, renesanční sál tvrze
Dešenice

Denžen,doprovodkapela
Diadém,Klatovy
6. 3., 15.00, KDDešenice
(koná se za příznivých epidemio-
logických podmínek)

Tradice zapalování Betlémského světla a je-
ho šíření spadá do konce 80. let minulého
století. Děti přenesou zapálené světlo z jes-
kyně v Betlémě, kde se narodil Ježíš Kristus.
To pak putuje do Rakouska, kde tato novodo-
bá tradice vznikla, a kde se pak předává
skautům z jednotlivých evropských zemí.
V ČR se této činnosti ujala skautská or-
ganizace už na konci roku 1989 a postupně
se putování světla rozšířilo po celé naší
zemi. Proto není divu, že již několik let má
Betlémské světlo „zastávku“ i v Dešenicích.
Díky Gábině Mikulášové vzniká na nádvoří
u dešenické tvrze možná nová tradice. Již
druhým rokem, připravila v době před po-

slední adventní nedělí, netradiční zážitek
pro každého, kdo si chce domů odnést Bet-
lémské světlo. „Cesta k Betlémskému světlu
je ve tvaru spirály, vytvořené ze smrkových
větví. Každý vstoupí potmě do spirály, která
ho dovede do jejího středu. V něm si zapálí
světlo z plamínku z Betléma, které ho pak
doprovází na zpáteční cestu ven ze spirály. Je
v tom vlastně symbolika cesty člověka, která
ho v životě vede k sebepoznání a k hledání
vlastní cesty. Spirála ve tvaru kruhu symbo-
lizuje jednotu, nekonečnost, neustálé opa-
kování a zobrazuje nejen život, ale i vesmír.“

-Tomáš Šafařík-

Betlémské světlo

Hledáme kronikáře
Městys Dešenice hledá svého kronikáře či kronikářku. Nový kronikář byměl být
dobrý češtinář, být pečlivý a znát svoji obec. Měl by se zajímat o veškeré dění
v obci, sledovat informace a umět je rozlišit na podstatné a nepodstatné. V nepo-
slední řadě pakmít dostatek času, nadšení pro věc a ochotu udělat pro naši obec
něco navíc. Kronika je totiž velmi důležitou součástí paměti obce i jejich občanů.

Zájemci se mohou informovat na úřadu městyse. Za vedení kroniky je stano-
vena samozřejmě roční odměna

Pétanqueclub
Dešenice
organizuje v letošním roce 2021
VII. ligový ročník soutěže.
Přihlásit se může každý, kdo se
ztotožní s pravidly soutěže
a uhradí startovní poplatek ve
výši 150 Kč (finance jsou
použity na občerstvení při
vyhlášení vítězů soutěže).

Přihlášky jsou přĳímány
do 31. 3. 2021
na tel. 602 209 601,
nebo e-mailové adrese
janrejfek@seznam.cz.


