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Milé čtenářky a milí čtenáři,

Foto: Eva Kratochvílová

Novoroční turnaj v nohejbalu
Kolem 10. hodiny dopoledne na Nový rok
se začala scházet na koupališti v Dešenicích družstva nohejbalistů, připravena se
již poosmé utkat o tradiční cenu – křupky. Počasí bylo krásné, zimní a slunečné,

a tak nechyběli ani četní fanoušci. Sportovcům se dařilo, a tak si jen věřme, že jak
na Nový rok, tak po celý rok!
-úm-

máte před sebou další číslo Dešenického zpravodaje, první v novém roce.
Ráda bych poděkovala všem, kteří
do zpravodaje napsali či nafotili své
příspěvky a zasloužili se tak o jeho
pestrý obsah.
V době adventní se konala řada
kulturních akcí, které své návštěvníky
měly patřičně naladit na dobu vánoční. Věříme, že se to podařilo, v tomto
čísle najdete jejich shrnutí. Svou
činnost v loňském roce bilancovaly
i spolky, a jak dokládají jejich články,
v loňském roce skutečně nezahálely.
Potěšil nás také pěkný článek o cestě
do Španělska, který zaslal student
Zdeněk Uldrych.
Přeji vám všem v novém roce hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti a příjemné čtení obecního zpravodaje.


Lenka Sýkorová
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Aktuality z úřadu

Investiční akce roku 2016

Poplatek za komunální
odpad
Výše poplatku bude schvalována na
jednání zastupitelstva 25. ledna. Poplatek je třeba uhradit do konce měsíce března. Výše schváleného poplatku
bude uveřejněna na webových stránkách obce a ve vývěskách.

Stočné a vodné
Zastupitelstvo schválilo cenu vodného na rok 2017 ve výši 20,22 Kč za m3
(s DPH 23,25 Kč) a cenu stočného ve
výši 35,12 Kč za m3 (s DPH 40,38 Kč).
Cena stočného byla stanovena na základě finančně ekonomické analýzy,
která byla vypracována již v roce 2008
při podání žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace. Navýšení ceny vytváří
fond, z něhož by v budoucnu měla být
kanalizace opravována.

Psi
Opakovaně zde upozorňujeme majitele
psů, že jsou povinni respektovat obecně závaznou vyhlášku o pohybu psů
v obci. Netýká se jen Dešenic, v poslední době běhají pejskové volně zejména
v Děpolticích. Občané, kteří uvidí psa
pobíhajícího bez dozoru, mohou k jeho
odchytu zavolat Policii ČR, která majitele psa zjistí a věc nadále šetří jako
přestupek majitele psa, sankcionovaný
pokutou až do výše 50 tis. Kč. Poplatek
za psa zůstává ve stejné výši.

Žádosti o byt
Připomínáme žadatelům o obecní byt
povinnost aktualizovat svou žádost
do konce února 2017 – osobně, poštou,
e-mailem či telefonicky.

Tříkrálová sbírka
Proběhla v mrazivém odpoledni 6. ledna. Letos vyrazila jen jedna skupinka
koledníků, jimž náleží velká pochvala a díky. Výsledek sbírky není zatím
znám, kasičky otevírají zástupci Oblastní charity Klatovy, po skončení sbírky 16. ledna. Kdo by ještě chtěl přispět
do kasičky,může tak učinit do pátku 13.
ledna v kanceláři městyse.

Dotace pro spolky
Spolky mohou podat žádost o individuální dotaci do konce února. Formulář
žádosti bude ke stažení na webových
stránkách obce, bližší informace v kanceláři úřadu.

Nová podoba kašny, foto Eva Kratochvílová

V loňském roce realizoval městys několik investičních akcí, které zlepší vzhled obce i život občanům. Z dotačního titulu Plzeňského
kraje Program stabilizace a obnovy venkova
(PSOV) byly podpořeny hned dvě. Nové veřejné osvětlení v Divišovicích (PSOV podpořil
v roce 2015) a oprava kašny na návsi v Dešenicích včetně úpravy veřejného prostranství
okolo. Na tuto akci získal městys 275 tis. Kč
dotace, celkové náklady činily téměř 670 tis.
Kč. Kašna je nemovitou kulturní památkou,
a proto její oprava byla prováděna pod odborným restaurátorským dozorem.
Z programu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje byla v roce 2015
podpořena oprava podlahy v kulturním
domě Milence částkou 250 tis. Kč. A jak už to
bývá u rekonstrukcí starších objektů, ukáza-

lo se, že v KD Milence je třeba opravit i střecha, udělat nová elektroinstalace a vyřešit
ekonomické vytápění sálu, které, aby bylo
skutečně ekonomické, je pochopitelně nemyslitelné bez výměny dveřních a okenních
výplní. Tyto ostatní práce financoval městys
ze svého rozpočtu. Celkové náklady činily 1
355 tis. Kč. Rekonstrukci sálu KD by ale nebylo možné uskutečnit bez obětavé práce členů
spolků SK Norton Milence a SDH Milence, ale
i dalších občanů, kteří zde odpracovali řadu
brigádnických hodin především na vyklízecích a bouracích pracích. Poděkování patří
i paní Brožové z mileneckého pohostinství
za pochopení pro poněkud ztížené podmínky během rekonstrukce. Milence tedy mají
od letošního roku krásný reprezentativní sál
vhodný pro konání společenských i sportovních akcí. První z nich – jakési slavnostní
zahájení provozu sálu – proběhne 28. ledna
od 20.30 za doprovodu kapely Iron maiden
revival z Klatov. O tři dny dříve bude mít možnost seznámit se s podobou sálu i veřejnost,
která neholduje heavy metalové hudbě – 25.
ledna zde bude probíhat od 18 hodin jednání
zastupitelstva.
-úm-

Co nás čeká v roce 2017?
Jak už je na této stránce uvedeno, na posledním jednání zastupitelstva 14. prosince byl
schválen rozpočet na rok 2017. K zmíněným
dotacím trochu podrobněji. V loňském roce
podal městys v rámci 3. výzvy Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) opakovaně žádost o dotaci na rekonstrukci lesní
cesty Rokelská, kde se už jedná o havarijní
stav komunikace. Městys je na seznamu čekatelů, kde se administrace žádosti zhruba o půl
roku opozdí oproti těm, jimž byla již dotace
v rámci této výzvy přidělena. Na chodník při
silnici III/19020 (od začátku obce směrem k p.
Souškovi) podal městys 4. ledna žádost na
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).
Ačkoli délka této části chodníku je 222 m,
náklady stavby jsou podle projektové dokumentace ve výši 3 272 tis. Kč bez DPH, neboť
součástí stavby je i opěrná zeď dosahující místy výšky až 3 metry a veřejné osvětlení. Před

koncem loňského roku byly v rámci zlepšování životního prostředí podány dvě žádosti na
Operační program životního prostředí v rámci prioritní osy 3 Zkvalitnění nakládání s odpady – jedná se o pořízení polopodzemních
kontejnerů a multifunkčního nakladače. Výsledky zatím nejsou známy. Aktuálně připravuje městys ještě další žádosti k dotačnímu
titulům Plzeňského kraje. Z titulu Zachování
a obnova kulturních památek Plzeňského
kraje chceme požádat o příspěvek na opravu fasády kostela sv. Mikuláše v Dešenicích
a z dotačního programu vodohospodářské
infrastruktury žádost o dotaci na odkanalizování zbývajících částí Dešenice a Milence.
Připravuje se projekt na obnovu povrchových
zářezů vodovodu v Děpolticích, zde budeme
žádat Národní programu životního prostředí.
-Lenka Sýkorová-

Rozpočet na rok 2017 schválen
Na prosincovém řádném zasedání schválili zastupitelé návrh rozpočtu na rok 2017
tak, jak jej připravil finanční výbor. Rozpočet je sestaven jako mírně přebytkový ve
výši 700 tis.Kč. Příjmy by měly dosáhnout
20,9 mil.Kč a výdaje 20,2 mil. Kč. Přebytek
rozpočtu bude využit na splátky úvěrů, ty
budou v roce 2017 v celkové výši 1,7 mil.
Kč. Na investice je v rozpočtu pamatováno
částkou 2,4 mil. Kč. Tato částka je připravena na spolufinancování akcí s využitím
dotačních titulů. Realizovat se bude nákup

dopravního auta pro zásahovou jednotku
hasičů v Dešenicích (dotace z ministerstva
vnitra již schválena), v případě vypsání
vhodného dotačního titulu a úspěchu při
přidělení dotace by se mohla realizovat
výstavba chodníku z Milenců do Dešenic
(ke koupališti), dokončení odkanalizování
v Milencích a v Dešenicích část k panu Hořákovi, oprava fasády kostela, či oprava vodovodu v Děpolticích (zářezy u vodojemu).
-David Kratejl, předseda finančního výboru-
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SDRUŽENÍ
DOBROVOLN ÝCH
HASIČŮ

SDH Milence v roce 2016

Poker Tour 2016
Milence

V roce 2016 pořádali hasiči SDH Milence
karetní hru Texas holdem poker. Hrálo
se na 12 kol, každé kolo mělo svého vítěze, ale zároveň podle umístění získal
každý body. Bod za účast plus body za
1. až 10. místo. Nejlepších 10 hráčů pak
odehrálo velké finále 30. prosince.
Pokeru se zúčastňují hráči ze širokého
okolí. Devatenáctiletí kluci, ale i zralí
muži kolem 60 let z Pocinovic, Nýrska,
Skelné Huti, Děpoltic ale i z Hamburku,
průměrně se schází 14–18 hráčů. Celkově se scházeli 33 hráči. Mnoho lidí hraje poker na internetu, nebo ho sleduje
v televizi. Kdo má chuť zahrát si naživo,
může se k nám přidat. Informace na
tel. 724 335 639. Letošní ročník začíná
21. ledna a další kolo bude 18. února.
-Karel Řehoř-

SDH Dešenice
Vás srdečně zve
na tradiční

HASIČSKÝ BÁL

Foto: Archiv Karla Řehoře

Sbor dobrovolných hasičů Milence měl
bohatou činnost, ať už to byla plánovaná
školení členů na úseku prevence, školení
velitelů a velitelů družstev, rozhodčích,
hospodářů a řidičů. Zúčastnili jsme se taktéž všech soutěží v rámci okrsku. V Žížněticích 21. května, kde místní SDH pořádalo
tzv. srandamač a zároveň oslavy 70. výročí
založení sboru. 28. května jsme byli v Zelené Lhotě na okrskové soutěži, 2. července
v Dešenicích na memoriálu Františka Zachera, a dále to byla soutěž Šumavský hasič, které jsme se zúčastnili 27. srpna. Zde
muži obsadili 2. místo a ženy si přivezly
pohár za 3. místo. Všech soutěží se zúčastňovala družstva mužů i žen, v Dešenicích
a zelené Lhotě se nám podařilo postavit
dvě družstva žen. Naši zástupci byli také
na oslavách 70 let SDH Zelená Lhota a 120
let založení SDH Divišovice, kam jsme dovezli na ukázku historickou techniku sboru. Snažíme se podporovat i ostatní sbory
naší účastí na dalších akcích, které pořádají, jako je např. Zelenská vzduchovka.
Tam, při hojné účasti závodníků, obsadil
Karel Řehoř 2. místo mezi muži a Marie
Řehořová 3. místo mezi ženami. Na pouťových oslavách v Dešenicích nás zastu-

poval v pití tupláku na čas tým ve složení
Aleš Karásek a Vlasta Krpálek a odvezli si
soudek piva za 2. místo. V roce 2016 jsme
v naší klubovně pořádali dva turnaje v karetní hře prší. 2. 3. se účastnilo 12 a 10. 12. 18
hráčů. Ženy převálcovaly chlapy. Na 1. místě skončila Petra Řehořová, na 2. Jana Lokajová. Až na 3. místě Karel Řehoř a na 4. Aleš
Karásek. Celý rok probíhal turnaj v Texas
holdem pokeru. Hrálo se každý měsíc jedno
kolo. Poslední a zároveň velké finále 30. 12.
Z důvodu rekonstrukce sálu v KD Milence
jsme nepořádali v loňském roce šipkové turnaje, které mají již svoji tradici a ni pouťové
oslavy. Zároveň touto cestou mohu slíbit, že
10. ročník Májového turnaje v šipkách je naplánován na 6. května 2017 v opraveném KD
Milence. Mikulášský turnaj se bude konat
2. prosince 2017, tak jako vždy v kategoriích
mladších a starších dětí a dospělých.
V roce 2017 oslaví SDH Milence 70 let založení sboru, rádi bychom tyto oslavy spojili
s pořádáním okrskové soutěže. V roce 2016
jsme odpracovali několik brigád, ať už to
bylo sázení stromků v obecních lesích, kde
jsme v 15 lidech zasadili 1400 stromků. Pomáhali jsme i při opravě KD Milence, kde
jsme odpracovali 124 hodin. Šlo o vyklízení,
bourání podlahy, drobné zednické a tesařské práce a úklid. Další hodiny jsme odpracovali na údržbě techniky, která prošla STK.
Závěrem bych rád poděkoval všem členům
za odvedenou práci. Lidem, kteří členy nejsou a snaží se pomáhat, přijdou podpořit
svou účastí na akcích, které pořádáme.
Do roku 2017 přeji všem hodně štěstí
a hlavně zdraví.

Foto: Archiv Karla Řehoře



11. února
KD Dešenice
ve 20 hod
K tanci a poslechu
zahraje kapela ZENIT
z Klatov

-Karel Řehoř, velitel SDH Milence-
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ve středu 5. dubna 2017
v době od 13.00 do 16.00 hod.
v budově ZŠ
(1. patro, II. třída)
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Dobrovolnictví je službou ochotných

Zápis do
mateřské
školy

Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje
proběhlo v Plzeňském kraji ocenění dobrovolníků pod názvem Křesadlo 2016. Postarala se o to Dobrovolnická regionální
agentura DoRA, která je neziskovou organizací zabývající se náborem, školením
a koordinováním dobrovolníků, kteří svou
činnost mohou vykonávat v sociální, kulturní, zdravotnické nebo sportovní oblasti
ve školách i státní správě. Své zástupce na

Vážení rodiče, zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 se bude
konat 2. května 2017, od 9 do 11 hodin
a od 13 do 15 hodin. S sebou přivede
zákonný zástupce dítě, které chce do
školky přihlásit, dále přinese rodný
list dítěte, očkovací průkaz a průkaz
zdravotní pojišťovny.
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Valentýns bál
maškarní

Vzhledem k tomu, že od školního roku
2017/2018 je poslední rok v mateřské
škole ze zákona povinný, je potřeba,
aby se k zápisu dostavily všechny
děti, které do 31. 8. 2017 dosáhnou pěti
let a spádově patří do Mateřské školy
Dešenice. Pokud se zákonní zástupci
těchto dětí rozhodnou pro jinou mateřskou školu, musí tuto skutečnost
oznámit ve spádové mateřské škole.
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KD Dešenic hny
na všec
Těšíme se asky!
krásné m

V závěru října byl ukončen II. ligový ročník pétanque v Dešenicích. Účastnilo se ho
17 hráčů, kteří absolvovali jarní a podzimní
část soutěže. V podzimní části hry pro zdravotní omezení odstoupili E. Kratochvílová,
J. Vaňourek a V. Úlovec. Přesto jim patří poděkování za podporu i účast.
Devět finálových her (72 kol) přineslo
množství překvapení a možná i zklamání.
Neuspěli loňští favorité i když dobře měl
našlápnuto právě V. Úlovec (ligu vedl do
5. hry). Králem II. ročníku se stal nakonec
J. Karlovský, vítěz dvou her a 13 kol s cel-

Před námi je spousta práce, rádi bychom se
opět zúčastnili čtenářské soutěže. Zde mu-

sím pochválit „Ježíška“, protože letos dostalo knihu mnohem více dětí než dříve. Tento
školní rok byla naše škola vybrána k elektronickému testování žáků 5. ročníku. (pozn.
Bývalo to povinné, poté se od testování
upustilo a bylo pouze na dobrovolnosti, nyní
jsou vybírány tzv. vzorkové školy = povinně.)
Testování proběhne v průběhu měsíce května, přesný termín se ještě dozvíme.
POZOR ZMĚNA! Od letošního školního roku
došlo k posunutí termínů zápisů do ZŠ. Dle
§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní
docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Na naší škole
proběhne ZÁPIS do 1. třídy ZŠ dne 5. dubna
2017 od 13.00 do 16.00 hod.

Stránku připravily Yva Suchanová a Renata Vlčková.

kovou hodnotou 7615 bodů. Druhou příčku
obsadila H. Linhartová s 7727 body, třetí
potom M. Pytlová s 7853 body. Další místa
obsadili J. Linhart, J. Vávrová, M. Čermáková, A. Halasová, J. Rejfek a Z. Baraňák. Ve
druhé skupině zvítězila M. Vlčková, která
by v případě pokračování hry postoupila do
finálové skupiny.
Během turnaje byla dosažena 17x absolutní
nula. Nejnižší hodnoty v jedné hře dosáhl
Z. Baraňák, 368 bodů což je průměr 46 na
jedno kolo. Tentýž hráč dosáhl i druhé kuriozity, kdy s hodnotou 1431 bodů a průmě-

rem 179 postoupil zpět do finále ze skupiny
o umístění. V jednom kole dosáhl nejnižší
hodnoty J. Linhart. Mohl se pochlubit absolutní nulou a dvěma body. Na výročním
jednání Pétanqueclubu Dešenice bylo rozhodnuto, že III. ročník bude zahájen počátkem dubna 2017. Ligový ročník je otevřen
i dalším možným zájemcům. Podmínkou je
přihlásit se do konce března 2017 na elektronické adrese janrejfek@seznam.cz nebo tel.
čísle 602 209 601.
-J. Rejfek Pétanqueclub Dešenice-

Čtvrtý semestr virtuální univerzity byl úspěšně zakončen

Celý adventní čas

Čeká nás pololetí a prvňáčkové si na konci
ledna ponesou domů první vysvědčení. Přeji
všem, ať je co nejhezčí. A kdyby se někomu
něco nepovedlo, do konce školního roku to
jistě napraví. Apeluji na rodiče, aby případné
nezdary svých dětí neřešili rákoskou!

oceňování měly i Dešenice. K oceněným
se zařadila šéfka Klubu žen Anna Halasová a také kronikářka Eva Kratochvílová.
Obě se zejména podílejí na organizování
tzv. „Tvoření na tvrzi“. Dobrovolnictví
tak pomohlo a pomáhá vykřesat jiskry
lidství, a tak ocenění jsou zcela jistě ve
správných rukou.

 -Jan Rejfek, zastupitel městyse Dešenice-

Josef Karlovský se stal králem pétanque v Dešenicích pro rok 2016

Povinný
předškolní
rok

se děti v ZŠ i MŠ připravovaly na tradiční
předvánoční akce. Vyráběly přáníčka, dárečky. Společně jsme si připomněli tradiční
zvyky a poslouchali krátké čertovské pohádky z CD. Školní děti byly postrašit mateřáčky jako čerti. Bohužel jsme letos museli
z důvodu vysoké nemocnosti zrušit adventní
koncert, což nás opravdu mrzí. A tak dodatečně: Za všechny žáky ZŠ, děti MŠ a celý
pedagogický sbor vám přeji do roku 2017
hlavně hodně zdraví, štěstí, splněných přání, trochu peněz, hodně sil a pevných nervů,
fůru dobré nálady, nadšení, tolerance a úcty
k druhým a jejich práci.
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Počátkem prosince se uskutečnila poslední
přednáška Ing. I. Jablonského, CSc., snad
s nejpřitažlivějším obsahem celého semestrálního kurzu, z níž jsme se všichni dozvěděli, jaké je domácí využití tradiční čínské
medicíny. Podle ohlasu posluchačů – seni-

orů, byl celý kurz o čínské medicíně v našich zahrádkách nejzajímavější. Do konce
roku všichni studující úspěšně semestr zakončili závěrečným testem.
Zejména tato poslední přednáška byla pro
všechny zdrojem informací o zpracování
rostlin, jejich použití a přípravě pokrmů pomocí rostlin tradiční čínské medicíny v naší
kuchyni. Čínská medicína využívající
svých zásad jin–jang pěti prvků při přípravě jídel dospěla k tomuto závěru v průběhu
několika set let. A tak se všichni studující
dozvěděli, že pět elementů, dřevo, oheň,
kov, země a voda představuje pět energetických kvalit, které najdeme všude okolo
nás. Vždyť tyto elementy se navzájem podporují a v přesně daném pořadí také střídají

v průběhu dne, roku i lidského života. A cílem výživy podle pěti elementů je pomocí
energeticky vyvážené stravy vybudování
zdravého organismu a tím i prevence nemocí. Řada bylinek a rostlin se totiž běžně
vyskytuje okolo nás, nebo si je každý může
vypěstovat. Dokázaly to i některé recepty,
které byly v přednášce prezentovány. Například bábovka s kustovnicí.
Pátý semestr bude zahájen počátkem února
a celý kurz se seznámí tentokrát s českými
dějinami a jejich souvislostmi. Studující se
budou po celý semestr scházet pravidelně
po 14ti dnech, absolvují po každé přednášce zkušební test a po ukončení kurzu test
závěrečný

-Jan Rejfek, účastník VU3V-

Tvoření ve tvrzi získává na popularitě
Vánoční náladu jako první v Dešenicích
navodilo v pořadí již 8. tvoření na tvrzi.
Výzdobou, příjemnou hudbou a vůní medovníku i svařáku. Bez toho už by se tvoření neobešlo. U více jak dvaceti stánků
si mohli zájemci o řemesla zhotovit dárek
pro sebe i své blízké. A že bylo z čeho vybírat. Zdobené perníčky, ozdoby, korálky,
fimo, různé doplňky na vánoční stůl, skleněné svícny, výrobky z kůže, keramika,
ale i domácí chleba s pomazánkou jako

bonus. Tvrzí prošlo přes 300 návštěvníků
ze širokého okolí, a tak spokojenost byla
na obou stranách. Těch, co přijeli, aby si
něco vyrobili i těch, co už u nás byli po
osmé a těší se už na 9. tvoření, které se
uskuteční 8. dubna 2017.
Touto cestou děkuji všem těm, co se jakkoli na této akci podíleli.

-Za organizátory Anna HalasováFota na straně 5 Eva Kratochvílová
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Fotbalová účast v okresním přeboru
Ze třetí třídy jsme vloni postoupili do
okresního přeboru, což bylo naším přáním. Po podzimní části jsme na 13. místě
s 10 body.
Postoupit mezi špičku okresního přeboru
není jednoduché. Doufáme, že v jarní části nám bude štěstí více nakloněno, a těch
výher bude v náš prospěch více. Budeme
bojovat tak, abychom nezklamali sebe
a hlavně fanoušky, kteří nás podporují ne-

jen na domácím hřišti, ale i na hřištích našich soupeřů. Za to jim patří náš veliký dík.
Díky sponzorům a jejich darům byla na
hřiště TJ Start zakoupena světelná tabule
s ukazatelem skóre. Touto cestou jim všem
chceme také poděkovat.
Jarní sezóna začíná 26. března utkáním se
Startem Luby „B“. Přijďte nás podpořit, rádi
vás všechny uvidíme.

-Karel Pytel, člen TJ Start Dešenice-

Rozpis jaro 2017, tučně jsou uvedeny zápasy, které se budou hrát v Dešenicích.
26. 3.

Start Luby „B“

TJ Start Dešenice

1. 4.

TJ Start Dešenice

TJ Sušice „B“

8. 4.

S. Hartmanice

TJ Start Dešenice

15. 4.

TJ Start Dešenice

TJ Nezamyslice

23. 4.

SK Malý Bor 1929

TJ Start Dešenice

29. 4.

FK Budětice 2012

TJ Start Dešenice

6. 5.

TJ Start Dešenice

S. Vrhaveč

13. 5.

S. Velký Bor

TJ Start Dešenice

20. 5.

TJ Start Dešenice

S. Běšiny

27. 5.

Dukla Janovice

TJ Start Dešenice

3. 6.

TJ Start Dešenice

TJ Měcholupy

10. 6.

S. Hradešice

TJ Start Dešenice

Norton v roce 2016
Jubilejní 20. ročník má za sebou Klatovská liga v malé kopané, jejímž pravidelným účastníkem je i Norton Milence. Soutěž se hrála ve dvou ligách, Norton hrál
první ligu a v té obsadil celkové 5. místo,
které vybojoval v posledním kole.
V den slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje uspořádal SK Norton 6. ročník
mileneckého triatlonu. Za polojasného
počasí se na start postavilo 18 závodníků
a absolvovalo již tradiční trať se začátkem
na koupališti v Dešenicích a závěrečným
během na hřišti v Milencích.
12. ročník memoriálu Josefa Staňka proběhl 9. 7. 2016 na hřišti v Milencích. Prezentovalo se 10 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. Mezi přihlášenými
nechyběli vítězové předchozích ročníků
Zase prase, Viva Hudčice a Hokejky. Vítězi se zaslouženě stali hráči Na Pešunk.
Poslední akcí Nortonu v letošním roce
byla účast na již tradičním předvánočním halovém turnaji v Nýrsku pod názvem Kapr cup.


-David Kratejl-

Cesta do Španělska

Na podzim jsem se svou školou navštívil
Španělsko. Zamířili jsme na místo zvané
„Pobřeží pomerančovníkového květu“
a bydleli jsme ve městě Oropesa del Mar.
Španělská krajina může kvůli spoustě
vyprahlých a zakrslých porostů působit
nehostinně, ovšem najdou se i tací, kteří se nechají krásou subtropického pásu
zlákat. Hlavní podstatou našeho zájezdu
bylo co nejvěrnější poznání života Španělů, s nímž souvisí dva naprosto stěžejní
pojmy, fiesta a siesta.
Fiesta představuje oslavy a tradiční pojetí
španělských svátků a festivalů. V oslavných procesech hraje významnou roli
sociální kontakt mezi Španěly a také společné prožitky a zábava. Některé svátky
se slaví v celé zemi. Naproti tomu existuje řada jiných oslav a festivalů typických

pouze pro konkrétní oblast. Tyto ikonické
oslavy zvýrazňují odlišnosti mezi jednotlivými regiony a kulturní pestrost španělské země. Hned první den jsme v Oropese
del Mar byli v rámci oslav hispánské kultury svědky místní corridy (býčích zápasů), která byla zahájena během býků ulicí
až do arény. V býčích zápasech nefiguroval toreador osaměle vzdorující rozzuřenému býkovi, nýbrž místní obyvatelé,
kteří se sami snažili zaujmout býka a uhýbat před jeho výpady.
Tento souboj zosobňoval „harmonické
propojení“ zvířecí a lidské duše. Dále se
oslavy nesly v duchu středověkých trhů
oplývajících vůněmi exotických španělských jídel a kořením. Ta nejmagičtější
událost však přišla s devátou hodinou večerní, kdy se klidnou Oropesou roznesla

ohlušující rána, která spustila slavnostní
ohňostroj. Tento ohňostroj zapaluje každoročně volená miss Oropesa. Nejedná se
však o klasickou „nebeskou“ podívanou,
na níž jsme zvyklí my. Pokud jde o typický
španělský ohňostroj zvaný traca, jedná se
především o akustický zážitek. Nepřetržitý
řetězec ohlušujících ran svolával dohromady obyvatele Oropesy k završení oslav.
Siesta naproti tomu znamená pravidelný
denní odpočinek, který si Španělé dopřávají obklopeni skvělým jídlem a kávou,
a především ve společnosti svých přátel.
Společně se smějí, jedí, baví se. Zkrátka
– vše důležité je postaveno na společenském kontaktu. A pokud si toto uvědomíte
a pokusíte se s nimi španělsky rozmlouvat, dáte tím najevo, že si vážíte jejich
jazyka a kultury a oni vás na oplátku přijmou mezi sebe jako sobě rovného.
To vše vám tato země dovede nabídnout.
Země, jejíž obyvatelé oplývají silným temperamentem a z jejichž duší sálá vášeň se
stejnou intenzitou, jako slunce rozpalující
prašné španělské silnice či jako moře, jehož mohutné vlny se tříští o ostré skály.
A když se necháte do víru této vášně vtáhnout a zažijete jejich radost, mohu vám
zaručit, že vám to změní život.
-Text a foto Zdeněk Uldrych,
student Obchodní akademie Klatovy-
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Čas adventní v Dešenicích

Jakmile se v bráně tvrze na návsi v Dešenicích objeví postavy Panny Marie, sv. Josefa, Ježíška v jesličkách, Tří králů a oveček
je to neklamné znamení blížících se Vánoc. I letos byl tento čas plný zajímavých
událostí. Na první adventní neděli zaplnil
renesanční sál dešenické tvrze už potřetí adventní trh, na kterém předváděly své
výrobky nejen děti ze základní a mateřské
školy, ale i ženy ze Spolku pro radost a ke-

ramického kroužku a opět byly zastoupeny
i členky spolku Podej nám ruku z Klatov,
který sdružuje maminky zdravotně hendikepovaných dětí. Malý dárek s přidanou
hodnotou dobrého pocitu, který byl na trhu
zakoupen, jistě potěšil i obdarované. A výběr byl opravdu pestrý: drobná keramika,
polštářky, přáníčka, ozdoby, figurky a svíčky ze včelího vosku a mnohé další. Poté už
začala na tvrzi řádit šumavská strašidla.
Bezhlavý rytíř, Nocležnice, Mondl, Rusalka a řada dalších skřetů a strašidelných
bytostí se představila v krátkých příbězích
v podání místních ochotníků. Po ukázce
ohňové show v podání Žongléros byl nakonec rozsvícen i vánoční stromek.
O týden později se veškerý ruch přesunul
do podzemních sklepů dešenické tvrze. Zde
už čekaly na odvážné děti různé čertovské
úkoly. Po zvážení na „váze hříchů“ a setkání s andělem procházely děti v doprovodu

dospěláků celým peklem. Setkávaly se nejen s opelichanými pekelníky, ale i s čertovskou učitelkou, malými čerticemi a samotným Luciferem. Na konci je čekala odměna
od sv. Mikuláše. I když se mezi dětmi našla
určitě řada zlobivců, ani tentokrát si čerti
v pekle nikoho na výpomoc nenechali.
Když už do Štědrého dne zbývalo opravdu
jen pár dní, sešli se lidé na návsi, aby si
připomněli starý příběh o narození Ježíše.
Ochotníci, ve spolupráci s hudebníky pod
vedením p. Kalety z Nýrska, předvedli tento příběh propojený známými vánočními
koledami, k nimž se mohli přítomní diváci
také připojit. Mráz, poletující sníh a vůně
svařeného vína navodily tu pravou vánoční
atmosféru, která byla navíc doplněna tradičním zapalováním betlémského světla,
která rozvážejí vlakem skauti.


-Tomáš Šafařík, člen AMOK z. s.-

Koncerty v Děpolticích a v Dešenicích
17. prosince uspořádalo občanské sdružení
Děpoltice již poosmé adventní koncert v kostele sv. Isidora, jehož výtěžek jde na opravy
tohoto kostela. Tentokrát vystoupil flétnový
soubor dětí z Nýrska pod vedením Tomáše
Bastla. Děti doprovodily staré skladby i pásmem na téma Ladových Vánoc. Ve druhé
části koncertu vystoupil známý písničkář

Svatomartinský
lampionový průvod

Svatomartinský lampionový průvod
se tentokrát vydal Dešenicemi 18. listopadu. Svátek svatého Martina totiž
nedoprovází jen posvícení s husí pečínkou a koláči, ale také rozsvícení
svatomartinských svítilen či lampionů, připomínajících světlo naděje. Poděkování za přípravu programu tohoto setkání patří paní Petře Urbánkové
a paní Janě Šafaříkové.

-úm-

Ivo Jahelka, který přitáhl větší množství posluchačů než tomu bývá na adventním koncertě jiné roky. Pro návštěvníky nechybělo
občerstvení v podobě punče a svařáku a při
vstupu každý obdržel perníček pro štěstí.
V Dešenicích v kostele sv. Mikuláše 20. prosince vystoupily rovněž děti z flétnového
souboru z Nýrska, tentokrát jen v dívčím

složení a střídaly se se členy Kolegia pro duchovní hudbu pod vedením Víta Aschenbrennera. Ti, kteří koncerty navštívit , mohou
se na reportáže z obou koncertů podívat na
internetu. Kanál youtube - Filmpro Klatovy
- Seznamy videí - Dešenice, kde jsou i další
krátké reportáže z naší obce.

-úm-

Naše obce – Milence (1. část)
Milence (něm. Millik), též Milenice. Poprvé
jsou zmíněny roku 1379 v berním rejstříku
plzeňského kraje v dešenickém panství, jako
villa plurium, doslova ves mnohých, což
znamenalo, že měla více než jednoho vlastníka. V dalších staletích už vždy patřily pod
panství Bystřice. Podle berní ruly (1654) měly
Milence celkem 3 sedláky, 12 chalupníků
a 3 domkáře. V roce 1789 měly 20 popisných
čísel, roku 1839 již 28 domů a 215 obyvatel.
V obci bychom tehdy našli jeden mlýn a hostinec. Správu obce vykonával rychtář, jmenovaný vrchností. Jak uvádí kronikář obce Fritz
Augustin, rychtář si svou autoritu nezřídka
vymáhal bitím holí. Co se týče církevní správy, patřily Milence vždy do farnosti Nýrsko.
Kaplička v Milencích je zasvěcena sv. Bartoloměji a byla postavena v roce 1857. V roce
1865 tato první kaple shořela spolu s dalšími
domy při velkém požáru a znovu byla postavena roku 1866, vysvěcena pak roku 1867.
Letos tedy bude mít obnovená kaplička 150
let. Od roku 1850 spadaly Milence pod obec
Hodousice, a to až do roku 1909, kdy se osamostatnily. Tehdy se stal prvním starostou
Adolf Kraut z čp. 14.

Roku 1852 prodala obec velkou část obecních
pozemků Andreasi Zieglerovi z Haselbachu,
který zde roku 1854 zřídil brusírnu zrcadel.
Zaměstnanci brusírny pak vytvořili v Milencích jazykový ostrov, kde se mluvilo nářečím
Horní Falce. V roce 1861 žilo v Milencích již
293 obyvatel, z toho sedm židovského vyznání. Brusírna zrcadel – dnes pomístní název
Šlajfy, byla další částí obce, a v té době zde
stály dva domy. Brusírna z ekonomických
důvodů zanikla roku 1931. Tehdy měla 50 zaměstnanců.
Po zavedení povinné školní docházky v roce
1766 chodily milenecké děti do školy v Nýrsku a až po prosbách Mileneckých bylo dětem umožněno chodit do bližší školy v Dešenicích. Děti ze Šlajfů naproti tomu chodily do
školy ve Staré Lhotě.

Lenka Sýkorová
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Zveme vás

NARODILI SE…

Myslivecký ples

* Dominik Strnad
* Patrik Zvěřina

13. 1., 20.00, KD Dešenice

Jednání zastupitelstva
25. 1., 18.00, KD Milence

OPUSTILI NÁ S…

Iron Maiden revival

† Liduška Hlaváčová

28. 1., 20.30, KD Milence

Hasičský bál

11. 2., 20.00, KD Dešenice

Valentýnský dětský
maškarní bál

18. 2., 15.00, KD Dešenice

Masopustní průvod

25. 2., 13.00, sraz u kašny

Den žen

11. 3., 15.00, KD Dešenice

Ptáci našeho kraje

Blahopřejeme jubilantům
Od 10. ledna
Jiří Fraus

75

Anna Junková

55

Jiří Nový

70

Zdena Baraňáková

65

Jiří Linhart

70

Josef Denk

65

Přednáška Antonína Gibiše
16. 3., 17.00, renesanční sál, tvrz
Dešenice

Únor

Jednání zastupitelstva

Jiří Oliberius

74

Aloisie Soušková

97

Marie Šlehofrová

84

František Paško

74

22. 3., 18.00, renesanční sál, tvrz
Dešenice

Tvoření na tvrzi

8. 4., 10.00–17.00, tvrz Dešenice
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ples
Myslivecké
sdružení Diana
Vás srdečně zve na

Myslivecký ples
13. ledna, 20.00
Kulturní dům Dešenice
K tanci doprovází skupina
ORION

Anna Soušková

76

Jozef Šebest

71

Helena Nová

76

Libuše Kajínková

60

Květoslava Votavová

70

František Ryšavý

79

Karel Řehoř

78

Březen
Jaroslav Pěnkava

72

Dana Fungačová

50

Zdeněk Baraňák

71

Stanislav Hora

50

Eliška Valešová

60

Marie Míšková

78

Zdena Cihlářová

84

Marie Pulcová

76

Anna Kindlmanová

70

Jaroslav Mlád

76

Jiří Holý

70

Jiří Herrman

83

V loňském roce nás v pouhých
36 letech náhle opustila
paní Petra Novotná.
Za vzpomínku na ni děkují manžel
Stanislav a syn Adam.

DEN ŽEN
oslavíme tradičně
11. března od 15 hodin
V KD Dešenice
Zveme všechny ženy ke
společenskému setkání
Zahraje kapela MUSIC
z Klatov

SDH Dešenice
a Spolek pro radost
Vás co nejsrdečněji zvou
na tradiční
Masopustní průvod
25. února, sraz masek
od 13 hodin u kašny

Do 10. dubna
Dešenický zpravodaj, periodický tisk územně správního
celku Dešenice. Vychází 4× do roka. Evidováno MK ČR
E 17235. Vydavatel: Městys Dešenice, Dešenice 1, IČ
00255394. Redakce: H. Boučková, L. Sýkorová, J. Rejfek
a T. Šafařík. 1. číslo XI. ročníku vyšlo 12. ledna 2017
nákladem 300 výtisků. Své příspěvky zasílejte na adresy:
tajemnice@desenice.cz a starostka@desenice.cz
Uzávěrka dalšího čísla je 24. 3. 2017.

Ladislav Hlůžek
Božena Javorská
Jan Šroubek
Jarmila Votavová
Václav Votava
Marie Javorská
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