
IN
FO

RM
AČ

NÍ
ČT

VR
TL
ET
NÍ
K
PR

O
DE

ŠE
NI
CE

,D
ĚP

O
LT
IC
E,

DA
TE
LO

V,
DI
VI
ŠO

VI
CE

,M
IL
EN

CE
,M

AT
ĚJ
O
VI
CE

,M
ĚS

TI
ŠT

Ě
A
ŽÍ
ZN

ĚT
IC
E

ČE
RV

EN
EC

20
21

/
3

Milé čtenářky, milí čtenáři,
přijede zas pouť. Na návsi ovšem pro-
bíhá stavba chodníku – takže i o pou-
ti bude v centru obce patrna jistá
„rozpracovanost“. Letošní program
není kupodivu chudší než v časech
předepidemických. Naopak – v pátek
se můžeme těšit na vystoupení dětí,
které absolvují příměstský „cirku-
sový“ tábor v KD Dešenice a předve-
dou, co se během týdne pod vedením
paní Jiřiny Jonákové naučily. Po téměř
dvaceti letech zavítá na tvrz také sku-
pina středověké hudby Gutta z Plzně,
která zazpívá během pátečního od-
poledne. Těšit se můžete na výtvarnou
a řemeslnou výstavu, sobotní pou-
ťovou zábavu na nádvoří i na nedělní
dechovku.
Doufejme, že letošní poutí začne zas
společenský život, na jaký jsme zvyklí.
Inapodzimseunástotižchystajíkulturní
události, o které by bylo škoda přijít.

Přeji vám všem pevné zdraví, dostatek
optimismu a naděje do příštích dnů.

Lenka Sýkorová

O víkendu po ničivém tornádu na jižní Moravě uspořádali hasiči v Nýrsku sbírku potravin,
čisticích prostředků a nářadí, s jejímž odvozem pomohli i členové SDH Dešenice. Foto-
grafie z místa jsou výmluvnější než všechna slova.

Rychlá pomoc Moravě
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Aktuality z úřadu

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém
jednání 16. června schválilo přijetí dotací celé
řady dotačních titulů (DT) roku 2021. Městys
Dešenice obdržel 100 tis. Kč na restaurování
sochysv. JanaNepomuckéhozDT -Zachování
a obnova kulturních památek Plzeňského
kraje, z DT Program stabilizace a obnova ven-
kova 2021 dotaci 300 tis. Kč na polopodzemní
kontejnery v Milencích, z DT Příspěvek na vy-
bavení a opravy neinvestiční povahy – JPO 5
Dešenice – pra hasičskou jednotku v Dešeni-
cích celkem 11 tis. Kč a z DT – Podpora obcí
Plzeňského kraje na zajištění bezpečnosti do-
taci 100 tis. Kč na nové orientačníměřiče rych-
losti v Milencích. Městys zatím neuspěl v DT –
Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí, kde
byla žádost podána o příspěvek na úpravu
toalet v pohostinství Dešenice a byl zařazen
do kategorie náhradník.

-úm-

Plzeňský kraj podpořil projekty obce

Z činnosti rady a zastupitelstva

Rada městyse se v uplynulém období se-
šla celkem šestkrát. 26. dubna mj. schváli-
la Výroční zprávu ZŠ a MŠ Dešenice za rok
2020 a výši nájemného v pohostinství Mi-
lence. 10. května rada schválila cenovou
nabídku fi Palis s.r.o. na zpracování projek-
tové dokumentace WC – oddychová zóna
Dešenice. Rada rovněž zkontrolovala pla-
cení nájmů v obecních bytech. 24. května
rada schválila smlouvu s fi DOMOZA – po-
dání žádosti na opravu požární nádrže
v Dešenicích, přidělení bytu v čp. 125 v De-
šenicích a v čp. 8 v Děpolticích. 7. června
vzala rada na vědomí informaci o montáži
nových prvků na dětském hřišti v Děpolti-
cích a novém posezení v Městišti. 21. červ-
na pak informaci o přidělených dotacích
z Plzeňského kraje, z Dispozičního fondu Eu-
roregionuŠumavaa informaci ohospodaření

v obecních lesích. 12. července rada vzala na
vědomí opět informaci o hospodaření
v obecních lesích a schválila dar 20 000 Kč
obci Kryry – místní část Stebno, která byla
24. června postižena ničivou vichřicí.
Zastupitelstvo se sešlo jedenkrát–v červnu
v hasičské klubovně v Žizněticích. Na
programu měli zastupitelé schválení závě-
rečného účtu městyse Dešenice za rok
2020, přijetí dotací, projednání záměru
koupě, prodeje a směny pozemků (vč.
prodeje pozemků v nové obytné zóně za
fotbalovým hřištěm v Dešenicích). Zastupi-
telstvo rovněž schválilo změnu katastrální
hranice mezi částí obce Děpoltice a Oldři-
chovice u Děpoltic tak, že pozemky Oldři-
chovic v zastavěném území budou nadále
patřit do k. ú. Děpoltice.

-ls-

Plánované odstávky
elektřiny
je nyní možné s předstihem zjistit na
webových stránkách obce https://
www.desenice.cz/umdesenice
Společnost ČEZ už skončila s vylepo-
váním letáků. O plánovaných odstáv-
kách budeme však i nadále informovat
prostřednictvím SMS a emailů těm,
kdo mají tuto službu zaregistrovánu
a také obecním rozhlasem.

Oprava cesty do
Matějovic
V těchto dnech probíhá rekonstrukce ve-
řejné účelové komunikace - polní cesty
v Matějovicích ve směru do Dešenic. Ob-
jízdná trasa (s opatrností) vede od Dě-
poltic. Stavbu provádí fi Silnice Klatovy
a.s., investorem je Státní pozemkový
úřad a jde o realizaci na základě pozem-
kových úprav.

Výzvy k zaplacení
poplatku za odpad obdrží v nejbližších
dnech ti, kteří dosud poplatek za letošní
rok (splatnost byla do 30. 4.) neuhradili.
Pokud nebude bezprostředně po této vý-
zvě poplatek uhrazen, předáváme věc
právnímu zástupci obce.

Dešeničtí hasiči byli v sobotu 17. července
pozváni k položení základního kamene
pomníku, který pod názvem Europarad
bude stát na náměstí v Arnschwangu před
muzeem kol. Základní kámen – dvě tuny
vážící žulový sokl, pochází z již zbořené
části hostince, kde byl součástí opěrného
systému klenby. Předseda muzejního
spolku pan Hans Hruschka pak přítomné
zasvěceně provedl muzejní expozicí.

-úm-

Máme za sebou první půlrok platnosti
nového zákona o odpadech a sbíráme první
zkušenosti. V minulém čísle jsme infor-
movali o podstatných změnách nového zá-
kona, které mají dopad na obce a dnes si
uděláme rekapitulaci, jak to s množstvím
odpadu a jeho tříděním v naší obci k 30. 6.
vypadá. Připomeňme si, že letos lze třídicí
slevu uplatnit na 200 kg zbytkového ko-
munálního odpadu (ZKO) (tj. obsah po-

pelnic) na 1 obyvatele tzn. na celkem 140,8
t odpadu v popelnicích a objemného od-
padu za 704 obyvatel (k 1. 1. 2020). Pro
úplnost – popelnice jsou vyváženy 1 × za
14 dní, svoz tříděného odpadu (TO) v pyt-
lích 1 × za 14 dní. Obec navíc sama sváží
polopodzemní kontejnery s výjimkou skla.
Proběhl jarní svoz objemného (považuje
se za netříděný odpad) a nebezpečného
odpadu (NO).

Sečteme-li zbytkový komunální a velkoob-
jemný odpad dostaneme 88,72 tun tj.
v polovině roku máme vyčerpáno již 63 %
objemu odpadu, na který lze uplatnit třídi-
cí slevu. Celkem odpadu (s výjimkou biolo-
gicky rozložitelného a kovů, k nimž nemá-
me v polovině roku ještě data) je 116,46 t,
z toho tvoří tříděný odpad 33,31 tun tj.
28,6 %. Je to jistě dobrý trend (o více než
5 % více než vloni), avšak uvážíme li, že
v roce 2025 bychom měli dosáhnout 60 %

je zřejmé, že musíme zrychlit nebo se nám
to všem velmi prodraží.
Základním mottem budiž - nejlepší odpad
je takový, který vůbec nevznikne. Přemýš-
lejme proto, už při nákupu, zda všechno
to, co máme v košíku opravdu (s)po-
třebujeme a zda si krom potravin domů ne-
přivezeme i hory zbytečných plastů a papí-
ru. A nezapomeňme správně třídit.

-ls-

Nakládání s odpady za 1. pololetí 2021

SDH Dešenice v muzeu kol
v Arnschwangu

Jak rozpoznat začínající ztrátu sluchu?

  Špatně rozumíte v hlučném prostředí.

  Všichni říkají, že máte televizi příliš nahlas.

  Slyšíte, ale nerozumíte.

  Slyšíte zvuky (bzučení, syčení, hučení),
     které nikdo jiný neslyší.

  Musíte se dívat lidem na obličej, abyste      
     lépe rozuměli.

Sluchová ztráta postihuje osoby v každém věku. 

Přijďte se poradit do Tichého světa. 

Pořád se ptáte “CO?” a stále nerozumíte? 
Už Vás nebaví neustále se doptávat?
Přestáváte slyšet zvonění Vašeho mobilu?

Cítíte se izolovaní od rodiny, přátel, 
blízkých?  Nevíte si rady?  Ztráta sluchu není 
konec světa.

Organizace Tichý svět poskytuje sociální 
služby osobám se sluchovým postižením. 

Můžeme Vás podpořit:

  V pochopení Vaší aktuální situace.

  V hledání možností, jak situaci řešit. 

  V komunikaci s Vaším okolím.

  Ve výběru vhodného lékaře ve Vašem okolí.

  Ve výběru vhodného typu pomůcek.

  Při podání žádosti o příspěvek na   
    kompenzační nebo zvláštní pomůcku.

  V napojení na jiné služby a specialisty.

  Při nácviku práce s Vaším telefonem, 
    počítačem apod.

  V řadě dalších oblastí.

Obraťte se na nás. Naše služby jsou zdarma 
a mohou být poskytovány i anonymně.

MgA. Dominik Dolejš
dominik.dolejs@tichysvet.cz
607 086 461  /  tichysvet.cz

ZKO Obj.
odpad

NO NO
(pneu)

NO
elektro

Plasty Papír Sklo Kovy Olej Celkem % TO

83,2 t 5,52 t 0,87 t 1,72 t 3,85 t 9,86 t 7,09 t 4,35 t
48 l tj.
0,05 t

116,46 t 28,6 %



Snad nikdy neutíká čas tak rychle, jako ve
školce. Tak si pojďme vysvětlit, proč tomu
tak je… Od začátku září, kdy se děti vrací
nebo poprvé nastupují do školky po prázdni-
nách, se rozbíháme. „Malíčci“ (benjamínci,
ti nejmladší, někdy ani ne tříletí), si zvykají
na vše nové, my poznáváme, kdo jaký je,
jaké má potřeby a návyky, co zná a umí.
Hledáme společně s rodiči co nejsnazší
cesty společné práce, přivykání si a co nej-
hladší adaptaci na vše neznámé. Přitom
„středňáčky“ (jak s láskou nazýváme děti
prostředního věku, tedy kategorii 4—5 let),
kteří už jsou ve školce zvyklí a za rok je
čeká posun na „předškoláčky“ (rozumějte
děti školkou povinné), připravujeme po-
stupně na tuto roli jednoduššími úkoly
a činnostmi, které je rozvíjí s ohledem na
jejich nadání a schopnosti. Třetí skupinou,

jak už jsem naznačila je ta nejstarší „před-
školácká“ parta, v níž najdeme děti mezi
5.—6. někdy i 7. rokem (v případě odkladu).
Tady je jasný cíl: Stavět na tom, co umí, dál
pilovat a připravovat se na další životní
etapu – školáka na ZŠ. Tyto děti se samo-
zřejmě nejvíce zapojují do plnění „úkolů“
zaměřených na různé oblasti školní připra-
venosti. Jsou také právem pomocníci, kteří
se zájmem a empatií pomáhají mladším ka-
marádům, ale také například vyřizují vzka-
zy, vyhledávají požadované informace,
hledané předměty a pomáhají tím i paní
učitelce. Jsou také nejčastěji partnery při
řešení různých diskusí na dané téma.
Takhle vlastně běží každý rok, ale v září se
vše rozbíhá a někdy se to naše „školkovské
soukolí“ rozbíhá víc ztuha, někdy běží jako
namazaný hodinový strojek :-) Přes to

všechno, je toho mnoho, co se snažíme dě-
tem předat, naučit je a připravit.
Tento článek vzniká v době, kdy končí je-
den školní rok. Už teď se však těšíme na
nově příchozí „malíčky,“ s napětím oče-
káváme, jací budou a co všechno společně
podnikneme. Snad i situace dovolí a my se
budeme moci rozjet bez omezení, shle-
dávat se na školkových akcích, pořádat
různé výlety. Jako byl například náš úžasný
výlet na konci školního roku, kdy naše
cesta vedla do nepříliš vzdáleného Srní,
kde jsme s dětmi navštívili Hauswaldskou
kapli a ochutnali její údajně léčivou vodu,
poté jsme zamířili do výběhu vlků, kde se
nám zadařilo vidět velikou smečku vlků
naživo a zakončili jsme výlet návštěvou
krásné, pohádkové cukrárny na Železné
Rudě, kde kraluje stejně kouzelná a milá
paní majitelka, která si pro děti připravila
nejenom výbornou zmrzlinu, ale také
omalovánky a odměnu. Tenhle výlet byl
po delší době a my jsme si to s dětmi ná-
ležitě užili.
Přeji všem krásné léto, spousty zážitků
a žádné úrazy a nemoci. Prvního září se na
vás děti budeme ve školce těšit a přivítáme
vás širokým úsměvem.

A teď už… HURÁÁÁÁ PRÁZDNINY :-)

-Renata Vlčková-
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Všech 24 otázek šesti témat „Pozoruhodný
svět hub“ zvládli všichni účastníci a studu-
jící VU3V KS v Dešenicích, M. Čermáková,
M. Raišl, I. Zahutová, Z. Baraňáková,
J. Kratochvíl, J. Hladíková, M. Vlčková,
J. Vávrová, A. Halasová a J. Rejfek. Stalo se
tak i přesto, že studium probíhalo na dálku
vzhledem k špatné epidemiologické situaci.
Všem účastníkům je třeba poblahopřát.

A co nás čeká dál? Studující si vybrali opět
zajímavé téma — „Rituály evropských krá-

lovských rodů“. Výukovým garantem bude
Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.
Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními
událostmi, např. narození, svatby, rozvody
či smrt, u evropských královských rodů
v 19. a 20. století. Pozornost je věnována
nejen panovnickým rodinám, o kterých
jsme se dovídali ve škole při dějepisu, nebo
jsou v hledáčku novinářů a televizních štá-
bů, ale i těm méně významným.
V jednotlivých lekcích se bude hovořit
o zakotvení evropských královských rodů

v historii, narození a křtech, zásnubách
a svatbách, rozvodech, pohřbech a hro-
bech, hrobkách a pohřebištích.
Studium kurzu bude zahájeno 29. září, ná-
sledně se studující setkají při přednáškách
13. a 27. října, 10. a 24. listopadu a nakonec
8. prosince. Vždy obdrží studijní texty před
každým tématem, za což je třeba podě-
kovat úřadu městyse, který tuto formu
vzdělávání seniorů dál podporuje.

-Jan Rejfek, účastník VU3V KS Dešenice-

Klub žen Dešenice vedený Annou Halasovou
společně s celým spolkem navštívil 8. červen-
ce 2021 Purkmistr, pivovar nacházející se
v klidném vesnickém prostředí památkové re-
zervace Plzeň — Černice. Všichni účastníci si
prohlédli s téměř hodinovým výkladem
pivovar včetně malé ochutnávky. Následně
poobědvali vmístní restauraci. Je třeba dodat,
že pivovar nabízí celou řadu zajímavých a lá-
kavých služeb, včetně nově vybudovaných
pivních lázní, masážníchmožností i wellness.
Dnes se také specializují na kongresovou tu-
ristiku a aktivity s využitím volného času. Za-
jišťují také originální pivní kosmetiku pro
muže i ženy. Všichni účastníci této zajímavé
exkurze si návštěvu pivovaru užili.

-jrmč-

V srpnu se uskuteční přátelské dvojutkání
osmičlenných pétanqueových družstev De-
šenic a Nýrska. Hrát se bude jednoduchým
způsobem, kdy po vržení koulí všemi účast-
níky utkání vítězí v jednotlivých kolech to
družstvo, jejíž jeden z účastníků bude nej-
blíže košonku.
Přátelská utkání se budou hrát na 10 kol
s tím, že se následně o týden později ode-
hraje odveta v Nýrsku. Rozdíl v obou
utkáních bude podstatný a velký, neboť
v Dešenicích se hraje na měkkém povrchu,
naopak v Nýrsku na povrchu tvrdém.
Nýrské petanqueáře přivede v Dešenicích
na start Z. Chrobáková, J. Kratochvíl naopak
povede družstvo z Dešenic.

-Jan Rejfek, prezident Pétanqueclubu Dešenice-

Univerzita třetího věku v Dešenicích pokračuje dalším tématem

Spolek pro radost na výletě

Letošní školní rok byl opět vzhledem k mi-
mořádným opatřením opravdu zvláštní.
Podařilo se nám ale sejít se koncem školní-
ho roku v plném počtu. Vysvědčení jsme
předali ve slavnostním duchu. K normální-
mu – známkovému vysvědčení jsme přida-
li i hodnocení slovní.
Po otevření školy s plným počtem dětí pro-
bíhalo pravidelné testování dětí i dospě-
lých. Hygienická opatření jsme dodržovali
neustále. 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, pro-
tože domácí výuky se zhostili na výbornou,
s dětmi se poctivě učili a zadané úkoly
vzorně plnili. Našli se ale i tací, co mimo-
řádné opatření pojali jako velké prázdniny
a po celou dobu se distanční výuky nezú-
častnili. – toto je úryvek z loňského roku, le-
tos se s tím plně ztotožňuji.
Hurá! Stihli jsme i výlety. Šli jsme pěšky na
Pajrek, navštívili jsme paní učitelku Šteine-
rovou a popřáli jí k životnímu jubileu.

Také jsme jeli na Vydru a do Kašperských
Hor, kde jsme navštívili muzeum Šumavy
a muzeummotorek.
Zálohové platby za obědy se osvědčily,
v červenci bude vyúčtování. Přeplatky za-
šlu na účty jednotlivých strávníků, dlužníci
obdrží upomínkový dopis. Tímto také žá-

dám 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.

-such-

ZŠ Dešenice — červenec 2021

Čas ve školce – Jak ten čas letí

Přátelské utkání s hráči
pétanque z Nýrska

Nepříjemná situace s pandemií posunula
zahájení VII. ročníku Pétanqueligy Dešeni-
ce 2021. Stalo se tak až 3. května, kdy po lo-
sování byla soutěž zahájena 1. turnajem.
Letošního ročníku se účastní 15 přihlá-
šených (omluvila se J. Hladíková). Ná-
sledně potrápilo petanquáře i počasí a tak
se jednotlivé turnaje v termínech posu-
novaly a upravovaly, dle povětrnostních
podmínek. Inu, letošní jaro nebylo takové,
jako ta předešlá.
1. turnaj se stal kořistí favoritky M. Čermá-
kové. I v dalším 2. turnaji zvítězila žena,
tentokrát M. Vlčková. Ve třetím turnaji zví-
tězil J. Rejfek. 4. turnaj vyhrála J. Vávrová
a 5. turnaj opět M. Čermáková. Ta zvítězila
i v následujícím 6. turnaji. 7. turnaj vyhrála
M. Vlčková a poslední 8. turnaj J. Rejfek.
Celkově vede VII. ligový ročník J. Rejfek
s 101 body. Druhou příčku zaujímá M. Čer-
máková s 94 body a třetí místo drží J. Váv-
rová s 91 body.
Následují M. Vlčková s 90 body, J. Kar-
lovský s 87 body, M. Raišl s 74 body, J. Krato-
chvíl s 73 body a osmičku startujících uzaví-

rá Z. Baraňák s 61 body. V. Jandovská je s 57
body devátá, A. Halasová s 49 body desátá,
46 bodů má M. Miškovič, 45 bodů M. Holá,
39 bodů Z. Baraňáková s., 20 bodů M. Mlá-
dová a 19 bodu Z. Baraňáková j. Ligový
ročník bude pokračovat v srpnu.
Poslední turnaj byl odehrán počátkem
června, a tak byl vytvořen prostor pro
turnaj pětičlenných družstev. Zatím byla
odehrána tři kola a s plným počtem bodů
(12) je v čele turnaje družstvo vedené kapi-
tánkou M. Čermákovou (členové M. Raišl,
J. Kratochvíl, V. Jandovská, M. Miškovič). 2.
příčku zaujímá družstvo vedené J. Rejfkem
(6 bodů, členové J. Vávrová, A. Halasová,
M. Vlčková, M. Mládová). 3. místo, s zatím
nulovým ziskem bodů, zaujímá družstvo
vedené Z. Baraňákem (členové Z. Baraňá-
ková s., J. Karlovský, Z. Baraňáková j.,
M. Holá). I když je o vítězi jarní části druž-
stev rozhodnuto, přesto může podzimní
část značně zamíchat možnostmi, kde bu-
dou opět odehrána tři kola.

-Vedení Petanqueclubu Dešenice-

VII. ligový ročník pétanque byl zahájen
se zpožděním
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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.
2. číslo XV. ročníku vyšlo 26. 7. 2021 nákladem
300 výtisků.
Své příspěvky zasílejte na adresy: starostka@de-
senice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 30. 9. 2021.

Zveme vás
za příznivých podmínek

Anenská pouť
30. 7. – 1. 8.

Setkání německých rodáků
21. 8., 10.00, Děpoltice, kostel
sv. Isidora, pouzemše sv.

Vesnice se baví
18. 9., od 17.00, Budou-li příznivé
epidemiologické podmínky.

Jednání zastupitelstva
22. 9., 18.00 ,místo konání bude
upřesněno.

Setkání seniorů
9. 10., 15.00, Budou-li příznivé
epidemiologické podmínky.

Kolemjdoucí již jistě zaznamenali,
že od počátku června si lze po více
než roční pauze dát v milenecké
hospodě pivo, či se zastavit na jídlo.
Otevřeno je každý den a aktuální jí-
delníček najdete na facebookovém
profilu Milenecká hospůdka.

V polovině června schvaloval výbor Dispo-
zičního fondu Euroregionu Šumava projek-
ty podané do 15. dubna letošního roku.
Městys Dešenice získal podporu 7929 € pro
projekt Dešenice 750 let – výstava a konfe-
rence k historii obce, kde je německým
partnerem obce město Lam. Přidělená pod-
pora představuje 85 % nákladů projektu.
V rámci projektu by měl být pořízen závěs-
ný systém a nové výstavní panely do velké-
ho sálu muzea, připraveny a vytištěny foto-
grafie na výstavu a uspořádána konference
k historii obce a širšího regionu od stře-
dověku po 20. stol., kterou ve spolupráci
s obcí připravuje Katedra historických věd

Filozofické fakulty ZČU v Plzni v osobě
Mgr. Martina Bočka Ph. D. Finance z Dispo-
zičního fondu by rovněž měly pokrýt ná-
klady na tisk sborníku z této konference.
U příležitosti výstavy fotografií vás také
chceme poprosit o poskytnutí fotografií k os-
kenování např. ze školy, ze sportovních akcí,
ze státního statku, ale i třeba rodinných foto-
grafií, které pocházejí z Dešenicka.

-ls-

Milenecká hospoda
opět otevřena!

Dešenice 750 let

Pátek 30. 07.
16.00 – cirkusové vystoupení dětí
pod vedením J. Jonákové – nádvoří tvrze
17.00 - soubor středověké hudby Gutta – renesanční sál
18.15 – zahájení výstavy výtvarných a řemeslných prací –
prostory tvrze
19.00 – Kapitán Fracasse – romantický příběh v podání souboru
Kord v srdci – nádvoří tvrze

Sobota 31. 07.
14.00 – poutní mše sv. k poctě sv. Jáchyma a Anny,
kostel sv. Mikuláše
20.00 – pouťová zábava, skupina Zenit, nádvoří tvrze

Neděle 01. 08.
14.00 – Domažličanka, nádvoří tvrze

Anenská pouť


