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Milé čtenářky, milí čtenáři,
Jaro už je tu a pěkné počasí nám snad
dá brzo zapomenout na nelehké měsí-
ce, které máme za sebou, jistě bychom
si to všichni moc přáli.
Přinášíme vám pár novinek z obecního
dění. V Milencích jsou občanům k dis-
pozici nové kontejnery na tříděný od-
pad. O odpadech, třídění a kolik nás to
všechno stojí či bude stát se dočtete
uvnitř a není to letos rozhodně naposle-
dy, co se toto téma ve zpravodaji objeví.
Neberme však tuto věc na lehkou váhu.
Nejde přece jen o peníze, ale o zdravé
životní prostředí a život nás všech.
Jak vypadá život školy a školky v této
době, vás zpravují paní učitelky. Ve
škole během uzavření nezaháleli a vy-
budovali krásnou výtvarnou dílnu, ra-
dost pohledět! O prázdninách je pro
děti od 7 do 14 let připravena lákavá
novinka – příměstský tábor poprvé
u nás! Po celoročním lenošení budou
moci děti získat nové „cirkusácké“ do-
vednosti, více na poslední straně. No
a nejmenší děti v Děpolticích se mohou
těšit na nové prvky na dětském hřišti.
I studenti senioři to nevzdali a svou
univerzitu navštěvují on-line.
Pilně se také připravuje velké 750. vý-
ročí obce a děkujeme všem, kteří už
poslali dar na pořízení věžních hodin
do tvrze. K dnešnímu dni je tam už
30 tis. Kč! Číslo transparentního účtu
je 4692179379/0800.

Příjemné jarní týdny všem

Lenka Sýkorová

Nové sběrné místo na tříděný odpad vybudovala obec nákladem 739 tis. Kč v Milencích.
Nové kontejnery na sklo (3 m³), papír (5 m³) a plasty (5 m³) navyšují dosavadní kapacitu
nádob a jsou vybaveny čidly, které každodenně hlásí stav naplnění. Stavbu provedla firma
Milan Kaigl z Poděvous během tří dubnových týdnů. Sběrné místo bude ještě doplněno
veřejným osvětlením.

-úm-

Polopodzemní kontejnery v Milencích
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Aktuality z úřadu

Techničtí pracovníci obce mají k dispozici od
února letošního roku nové užitkové auto,
namísto jiždoslouživšímagmy,kterábyla loni
prodána. Sklápěcí auto značky peugeot boxer
bude mít při správě obce bohaté využití. Poři-
zovací cena auta činila 519 900Kč bezDPH.

-úm-

Nové auto pro technickou správu Dešenice

Z činnosti rady a zastupitelstva

Rada městyse se v uplynulém období se-
šla celkem pětkrát. 11. ledna vzala na vě-
domí výsledek zadávacího řízené na stav-
bu chodníku při silnici III/19020 – 2. část.
Ze čtyřech oslovených firem podala
nejnižší nabídku fi JSF Stavební s.r.o. z Bys-
třice nad Úhlavou. 8. února odsouhlasila
rada projekt ČOV u čp. 8 v Městišti a změnu
předmětu žádosti z Programu stabilizace
a obnovy venkova 2021. 22. února rada
schválila smlouvu o dotaci na dopravní ob-
služnost s Plzeňským krajem – v letošním
roce jde o částku 38 tis. Kč a umístění Z-Boxu
firmy Zásilkovna v areálu tvrze. 15. března
rada schválila na základě žádostí indivi-
duální dotace pro spolky na rok 2021: SDH
Dešenice 5000 Kč, SDH Milence 37 000 Kč,
SDH Žiznětice 16 636 Kč, TJ Start Dešenice
15 000 Kč, Spolek pro radost 4000 Kč, Pé-
tanqueklub 7000 Kč a Český rybářský svaz
ZONýrsko 5000Kč. 12. dubna rada schválila
inventarizační zprávu za rok 2020, roz-
počtové opatření č. 2/2021 a finanční dary
pro FODKlokánek v Janovicích nadÚhlavou
5000 Kč a Klub českých turistů v Klatovech
4000 Kč. Rada také stanovila termín sběru
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Zastupitelstvo se sešlo dvakrát – pokaždé
v renesančním sále tvrze. V lednu schváli-
lo zastupitelstvo směrnici na půjčky z Fon-
du rozvoje bydlení, podání žádosti o dotaci
z PSOV 2021, dar pozemku p. č. 199/2 v k. ú.
Oldřichovice u Děpoltic od Biskupství plzeň-
ského a rozpočtové opatření č. 1/2021.
V březnu schválilo dvě půjčky z Fondu
rozvoje bydlení na základě přijatých žádos-
tí, podání žádostí o dotace Plzeňského
kraje z programu Podpora obcí při zajiš-
ťování bezpečnosti (nové měřiče rychlosti
v Milencích), o dotaci na vybavení pro hasič-
skou zásahovou jednotku v Dešenicích
a z programu Havarijní stavy na úpravu
toalet v dešenickém hostinci. Zastupitel-
stvo také schválilo podání žádosti na Dis-
poziční fond Euroregionu Šumava na
uspořádání výstavy a konference k 750. vý-
ročí obce. Partnerem tohoto projektu je
město Lam. Zastupitelstvo vzalo na vědomí
pořízení nových herních prvků na hřiště
v Děpolticích a obměnu mobiliáře na ve-
řejných prostranstvích v Děpolticích, De-
šenicích a v Městišti.

-ls-

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného
odpadu
Proběhne 15.—17. května. V sobotu
15. května budou přistaveny kontejne-
ry na objemný odpad na obvyklých
místech mezi 8.30—13.00 hod. v De-
šenicích na návsi, v Děpolticích,
v Divišovicích, v Milencích a v Žizněti-
cích (velkoobjemový odpad jsou např.
matrace, čalouněný nábytek, kočárky
aj.) V pondělí 17. května bude svážen
nebezpečný odpad (kompletní chlad-
ničky, mrazničky, pračky, trouby, vy-
savače, žehličky, počítače, televize,
ojeté pneumatiky z osobních vozů,
barvy, staré mastné hadry apod. nikoli
eternit!)

Sběr železného šrotu
SDH Dešenice bude sbírat železný šrot
v Dešenicích, a to v sobotu 15. května
od 8 hodin.

Sčítání lidu 2021
Do 11. května 2021máte ještě možnost
se sečíst on-line na stránkách
www.scitani.cz. Pokud máte se se-
čtením problém, rádi vám v kanceláři
úřadu pomůžeme.

Očkování psů
Proběhne v polovině května, přesný
termín bude oznámen prostřednic-
tvím webových stránek a SMS zpráv.

Vážení spoluobčané, milí sousedé, dne 1. led-
na 2021 nabyl účinnosti zákon č. 541/2020
Sb. o odpadech. Přesto ještě v tomto roce
můžeme likvidovat odpady a také platit za
ně, podle staré vyhlášky. Proto se cena za
svoz odpadů nezměnila.
Stát ale „kulišácky“ zvýšil poplatek za
ukládání odpadů na skládky z 500.- Kč
na 800.- Kč za tunu. Chceme-li tudíž do-
sáhnout na cenu 500.- Kč, je třeba s tím
něco udělat. Tou nejzákladnější možností
je třídit odpad a vyvážet na skládky sku-
tečně jen to nejnutnější, co sami nemůže-
me zlikvidovat. Jinými slovy se snížením
vývozu odpadů musíme dostat na 200
kg na osobu a rok. Jen pro představu, za
loňský rok činil vývoz odpadů v Dešenicích
277 kg na osobu a rok. Dle zkušeností z ji-
ných obcí se lze dostat na 150 až 160 kg na
osobu a rok (např. Jihlava 164 kg). Nabízí se
základní otázka. Myslíte si, že to zvládne-
me? Dokážeme vytřídit odpad tak, aby
se v našich popelnicích objevovalo sku-
tečně jen to, co nemůžeme sami zlikvi-
dovat? Z vlastní zkušenosti (a tu má řada
jiných, což jsem si ověřil) vím, že to jde.
Městys v letošním roce musí připravit po-
třebnou vyhlášku, která bude platná od
příštího roku. Není žádným tajemstvím, že

někteří lidé mluví o třídění, ale popelnice
mají stále plné. Někteří si stěžují na svo-
zovou firmu. Jiní by chtěli vyvážet odpad
každý týden, protože 1x za 14 dnů je údajně
málo. Proto jednou z možností, jak zjistit
skutečně potřebu jednotlivých domácností
při svozu odpadů je vážení (dnes využívá
asi 15% obcí ČR). Došlo by k situaci, že za
svoz skutečně zaplatím tolik, kolik mně od-
padů vyvezou. Jak by to fungovalo? Každá
popelnice by měla nainstalován RFID
čip s GSM lokací. Při vývozu by se zvážil
obsah a tím zmapovala potřebnost
požadavku příslušné domácnosti.
Občané by měli vědět, že ukládání směsné-
ho odpadu není levnou záležitostí. Proto je
třeba doslova donutit nás všechny k ome-
zení produkce a maximálnímu třídění. To
je zásadní věc, pokud nechceme, aby došlo
k drastickému skokovému zdražování ceny
za svoz odpadů. Smyslem tedy je poctivě
kontrolovat to, co vyhazujeme. Protože
část odpadů můžeme kompostovat, plechy
(od konzerv), PET láhve, plasty, sklo, papír
a další můžeme třídit.
Pojďme, a dokažme, že tuto situaci
zvládneme.

-Jan Rejfek, zastupitel městyse Dešenice-

Nový zákon o odpadech přináší řadu
nových povinností pro obce. Ačkoli zákon
platí od 1. ledna 2021, je letošní rok jakýmsi
přechodovým obdobím, během nějž se
obce musí na nové podmínky připravit.
Velmi podstatnou novinkou je, že počínaje
rokem 2021 je sazba poplatku za ukládání
odpadu na skládku pravidelně navyšová-
na, a to až do roku 2030. Roční zvyšování
sazby se dotýká využitelných a zbytkových
odpadů (např. využitelný odpad do konce
roku 2020 byl zpoplatněn částkou 500,- Kč,
v roce 2021 bude zpoplatněn částkou800,- Kč
a v roce 2029 částkou 1.850,- Kč za jednu
tunu takového odpadu uloženého na
skládku). Ačkoliv došlo nabytím účinnosti
nového zákona o odpadech k navýšení po-
platků za ukládání odpadů na skládky,
obce mají za splnění zákonem stanovených
předpokladů nárok na tzv. třídící slevu. Až
do konce roku 2029 (tj. do doby, než začne
platit zákaz skládkování využitelného od-
padu) tak mohou obce ukládat využitelný
komunální odpad na skládku za sníženou
sazbu. Zákon nicméně stanoví maximální
množství takového odpadu, který lze za
sníženou sazbu uložit na skládku. V le-
tošním roce lze třídicí slevu uplatnit na 200
kg za 1 obyvatele (do tohoto počtu se re-
kreační objekty nezahrnují) tzn. na celkem
140,8 t odpadu v popelnicích za 704 obyva-
tel (k 1. 1. 2020). V příštím roce to bude už
jen 180 kg na obyvatele. Pro zajímavost:
za 1. čtvrtletí 2021 jsme u nás již na 35 %
tohoto množství, takže od září či října
platíme 800 Kč za tunu na skládku.
Obce mají nově povinnost zajistit, aby tří-
děný odpad tvořil v letech 2025—2029
alespoň 60 %, v letech 2030—2034 alespoň
65 % a od roku 2035 alespoň 70 % z cel-
kového množství komunálních odpadů,
kterých je v daném roce obec původ-
cem. Aby obce mohly tyto cíle splnit, bu-
dou muset zajistit vytřídění podstatně
většího množství jednotlivých složek ko-
munálních odpadů než doposud.
A jak si u nás zatím vedeme? V roce 2020
Dešenice vyprodukovaly celkem 253,4 tun
odpadu. V popelnicích skončilo 185,5 tuny,
velkoobjemový odpad představoval 9,88
tun. Tříděný odpad (papír, plasty, sklo, tex-
til, kovy, oleje a nebezpečný odpad) celkem
58 tun, což představuje 23% z celkového
množství. Za sběr a odvoz odpadů zaplatila
obec celkem 934 166 Kč a 164 348 Kč jsme
obdrželi zpět za tříděný odpad. Náklady na
jednoho poplatníka (celkem 848 – tj. trvale
hlášení, rekreační objekty a cizinci) činily
tedy 908 Kč, přičemž poplatek byl ve výši
650 Kč. Jednomu každému tedy obec zapla-
tila navíc 258 Kč za odpad.

-Lenka Sýkorová-

Dokažme, že třídit komunální odpad zvládneme!

Novinky v odpadové
legislativě a co
z nich plyne
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I přes stávají stále špatnou situaci v souvis-
losti s pandemií COVID 19 část seniorů
v Dešenicích nezahálela. Pustila se do stu-
dia čtvrtého běhu univerzity třetího věku.
Vždyť je to snad nejlepší prostředek, jak pře-
dejít depresím, jak se alespoň přes všechny
zákazy trochu zabavit a navíc zdokonalit.
Konzultační středisko se sice zatím nemohlo
sejít, ale to studiu nezabránilo. Navíc zvo-
lené téma „Pozoruhodný svět hub“ bylo vel-
mi lákavé. Lákavé natolik, že váhající část se-
niorů nakonec s dalším studiem souhlasila.
Studium zahájilo deset „statečných“.
M. Čermáková, M. Raišl, I. Zahutová,
Z. Baraňáková, J. Kratochvíl, J. Hladí-
ková, M. Vlčková, J. Vávrová, A. Hala-
sová a J. Rejfek. Lektory kurzu se stali Ing.
I. Jablonský CSc. a J. Malý. Prvně jmenovaný

se specializuje na pěstování léčivých hub.
Studoval kurz pěstování žampionů a vě-
noval se budování pěstíren žampionů a vý-
roben substrátu. Většina studujících jsou
zcela jistě mykofiliky, protože mají v oblibě
sběr hub. Není mezi nimi ani jediný, který
by mohl být nazván mykofobikem, to zna-
mená člověkem, který houby nesbírá. Proto
asi ten zájem. Čtvrtý běh univerzity třetího
věku je tak v plném proudu. I když zatím
jen cestou počítačové techniky.
V současnosti mají všichni studenti za se-
bou všech šest přednášek. Byly mezi nimi
zajímavé, ale i méně zajímavé, neboť ob-
sahovaly řadu latinských a cizích výrazů,
pro mnohé z nás i nepotřebných při
běžném sběru hub. Nic to ale nezměnilo na
atraktivnosti celého tématu. Všichni stu-

denti také po každé přednášce absolvovali
potřebný test skládající se z 10 otázek.
A schválně, dokázali byste odpovědětna jednu
z nich? Například: Která z uvedených hub
obsahuje termolabilní toxiny?A) kluzák sliz-
ký, B) helmovka ředkvičková, C) hřib koloděj,
D) strmělka bělostná, E) čirůvka tygrovaná.
Ano, správně je zaC)hřib koloděj.
Všechny studenty nyní čeká závěrečný
test. Skládá se z 24 otázek všech šesti té-
mat. Ten, kdo si dělal poctivě poznámky,
a hlavně zhlédl všechny video přednášky,
které vždy hodně pomohly, se nemusí bát.
Zcela jistě závěrečný test zvládne. Nezbývá,
než popřát hodně štěstí a také hodně štěstí
při výběru dalšího tématu.

-Jan Rejfek, účastník VU3V KS Dešenice-

Vinou nepříjemné situace s pandemií se po-
souvá (opětovně) i termín zahájení dalšího,
v pořadí již VII. ligového ročníku hry pé-
tanque. A nejen to. V podstatě nebyl vy-
hodnocen ani ročník minulý, a tím pádem
nebyla předána ocenění vítězům. Vždyť
v nouzovém stavu jsme od loňského roku.
Vedení klubu proto rozhodlo, že při roz-
volnění opatření svolá celý klub. Proběhne
nejen vyhodnocení minulého ročníku
a předání medailí a cen, ale uskuteční se
i rozlosování VII. ročníku Pétanqueligy De-
šenice 2021. Zároveň budou stanoveny ter-
míny turnajů. Bude-li vůle a chuť, sehrají se
i přátelská utkání a také možná turnaje
z meziobecní ligy. Vše bude skutečně zá-
ležet na epidemiologické situaci, neboť
v žádném případě nikdo nebude riskovat
možné onemocnění.
Pozitivní je, že VII. ročník přivítá na pomy-
slné startovní čáře všechny hráče z mi-
nulého ročníku. Pro zatraktivnění této
nenáročné hry se navíc uskuteční turnaje
pětičlenných družstev. Pravidla budou ještě
jednodušší, než ta ligová, neboť vítězem
kola se stane to družstvo, jehož jeden hráč
bude mít vrženou kouli nejblíže košonku.
Hrát se bude na 10 vítězných kol. Je pravdě-
podobné, že v Dešenicích vzniknou tři ta-
kováto družstva. Kluby v Nýrsku přislíbily
přihlásit do soutěže další družstva.
A nyní k tomu nejpodstatnějšímu. Termín
svolání schůzky k vyhodnocení ale i rozlo-
sování nového ročníku nemohl být do uzá-
věrky tohoto čísla stanoven. Proto všichni
hráči budou vyrozuměni telefonicky nebo
elektronickou zprávou.

-Jan Rejfek, prezident Pétanqueclubu Dešenice-

Termín zahájení
dalšího ligového
ročníku se posouvá

Čtvrtý běh univerzity třetího věku je v plném proudu
Od září jsme my, myslím tím mateřskou
školu, fungovali nepřetržitě a neomezeně.
Jen za zvýšených hygienických opatření.
V březnu přeci jen došlo i na nás a školky
se plošně uzavřely. Již loňského března,
kdy došlo k prvnímu uzavření, jsme si
spolu s rodiči založili facebookové stránky,
kde komunikujeme, posíláme si důležité
odkazy a zprávy a hlavně, vkládáme výu-
kové materiály, témata, pracovní listy atd.
Naše skupina je uzavřená a jsou v ní pouze
rodiče dětí, které navštěvují školku.
Celý březen až do 9. dubna jsme každý tý-
den dětem vkládali, podle našeho školního
vzdělávacího programu tematické bloky,
které jsme zpracovali nejen pro předško-
láky, tak jak ministerstvo školství nařídilo
– vzdělávání distanční formou, ale také pro
prostřední věk „středňáčky“, i pro nej-
mladší skupinu „malíčky.“ Vše bylo rozdě-
leno nejen podle věku, také podle dovednos-
tí dětí a jejich možností.
Díky naší FB skupině jsme mohli bez
problémů oboustranně komunikovat,
domlouvat se, radit a kontrolovat plnění
zadaných úkolů. Všem rodičům patří dík za
bezproblémovou komunikaci a vstřícnou

spolupráci. Dětem pak za jejich nasazení
a nadšení při zdolávání úkolů.
Jako dík za společné úsilí jsme pro školkové
děti a jejich rodiče připravili stopovanou
s úkoly. Trasa vedla od školky na „Hájek.“
Hrou děti provázely postavy holčičky a klu-
ka, kterým děti pomáhaly zachránit Veliko-
noce. Na konci hry, po splnění úkolů děti ob-
držely medaile za statečnost. Protože se hra

setkala se zájmem, připravujeme už další ob-
dobnou hru v přírodě, která bude tematicky
spadat do období pálení čarodějnic. Poté už
věříme, že se situace zlepší a my se sejdeme
všichni, nejen předškoláci ve školce.
Přejeme vám krásné, jarní dny, i když poča-
sí si z nás tropí žerty.

-Mgr. Renata Vlčková-

Jak to běží ve školce :-)

Po dlouhé době jsme se s dětmi sešli 12. 4.
2021 zase ve škole. Splňujeme podmínky,
takže výuka probíhá prezenčně pro všech-
ny žáky naší školy. Samozřejmě se
pravidelně testujeme vatovými tyčinkami,
nikoho to nebolí, spíš lechtá. Zatím všichni
negativní. Pedagogičtí i provozní za-
městnanci se přihlásili na očkování. První

už máme skoro všichni za sebou (někteří už
i druhé). Tak doufáme, že do konce školní-
ho roku se budeme učit společně ve škole.
Distanční výuky se zúčastnila většina
žáků. V případě nutnosti jsme byli připra-
veni pro on-line výuku zapůjčit školní PC,
čehož někteří využili. Ostatním dětem jsme
poctivě rozesílali úkoly nebo jsme učivo
rozdávali v tištěné podobě.
Musím udělit velikou pochvalu a podě-
kování všem dětem, rodičům a prarodi-
čům, kteří se připojovali na on-line výuku.
Všichni víme, že to nebylo vždy jedno-
duché, vyskytovaly se technické problémy.
Ale nakonec jsme všichni byli stateční
a společně jsme to zvládli. Zároveň se
omlouváme za některé výpadky z vyu-
čování, které byly způsobeny buď tech-
nikou nebo opravdu důležitými nenadálý-
mi důvody.

Shrnutí:
všichni účastníci on-line máte za1
Jako celá veřejnost jsme přišli o několik
kulturních akcí, exkurzí, výletů, prostě té
zábavnější části školní docházky. Ve škole
jsme ale nelenili. Máme novou dílnu! Ko-
nečně máme regály až ke stropu plné dů-
ležitého a potřebného materiálu. Žáci mají
k dispozici výškově nastavitelné pracovní
stolky a omyvatelné židle. Už proběhla
první výuka a pochvalovali jsme si.
Budeme doufat, že přijde postupné roz-
volnění a žáci si školu užijí naplno se vším
všudy bez omezení.

Upozornění:
pokud někdo pozapomněl na ZÁPIS do
1.ročníkuZŠ,nezoufejte aklidně se ještěozvěte.

-such-

Hurá, jsme ve škole!
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O životě židovské menšiny v Dešenicích,
o tradicích a svátcích napsal delší po-
jednání do obecní kroniky MUDr. Leopold
Goldbach, významný člen židovské ná-
boženské obce. Dešeničtí židé byli členy
náboženské obce vNýrsku, proto na tamním
židovském hřbitově najdeme celou řadu
jejich náhrobků. Dr. Goldbachovi však bylo
osudem dáno prožít život až do trpkého

konce během 2. světové války. Narodil se
roku 1872 v nedalekých Mileticích a v De-
šenicích působil jako obvodní lékař, ordi-
naci měl od roku 1929 ve vlastním domě

(čp. 180). Kronika také zmiňuje, že krom
místních obyvatel pečoval v letech 1915-
1917 o raněné vojáky rakouské armády, kte-
ří zde pobývali v rekonvalescenci, uby-
tovaní v soukromých domech vždy v počtu
30–40. Pobočka pro zotavující se vojáky
byla v Dešenicích do doby, než byl dr. Gol-
dbach sám povolán do armády. Za pacien-
ty jezdil i vlastním vozem, jednou se
dokonce nešťastně střetl s autobusem, což
je i fotograficky zdokumentováno. V roce
1938 tak jako ostatní židé po uplatňování
norimberských zákonů v okupovaném po-
hraničí, hledal spolu s manželkou Elsou
útočiště v českém vnitrozemí a odstěhovali
se do Prahy. Jejich poslední adresa byla na
dnešní Vinohradské třídě. Odtud odjeli
s transportem Ca (celkem 1004 osob) 24.
října 1942 do Terezína, kde oba během
několika týdnů zemřeli, jak uvádí terezín-
ská pamětní kniha. Jejich jediná dcera Me-
litta se dostala do Velké Británie, kde se
později vdala. V časopise Heimat publi-
kovala roku 1992 dvě básně s názvem Písně
exulantů, v nichž vzpomíná na domov své-
ho dětství v Dešenicích (překlad Jan Mareš)

Foto: Elsa Goldbachová
(Terezínská databáze)

-ls-

A starý, dobrý měsíc stříbrný
stoupá jako vždy vzhůru nad lesy

a blyští se ve vodní hladině.
Taková kouzla domov jedině
má. I mne v dálce najde si.

Naše obce – Dešenice
Židovská menšina v Dešenicích – 2. část

Letos podané žádosti o dotace

Ačkoli touto dobou už bývá sezóna v mu-
zeu dávno zahájená, letos napjatě čekáme,
kdy budeme moci otevřít. Během zimy
jsme do muzea získali celou řadu nových
zajímavých exponátů, které naši expozici
obohatí. Jedná se např. o typickou malo-
vanou truhlu na ukládání oděvů, která
bývala na Šumavě v každé chalupě. V měš-
ťanských domácnostech zase bývaly ko-
mody se šuplíky, jednu takou biedermaie-
rovského střihu rovněž uvidíte v nové
expozici. Doplněny budou také staré pivní
lahve, zemědělské načiní, typický hospod-
ský věšák a jiné. Protože objekt nové sla-
dovny, v němž je zachováno ještě mnoho
z původního pivovarského provozu, není
přístupný, vystavíme v expozici velmi
pěkné fotografie, které ve vysoké kvalitě
zhotovil p. Pavel Mráz z Nýrska.

-tš-

V prvních měsících letošního roku podal
městys hned několik žádostí o dotace na
menší investiční i neinvestiční projekty.
Hned několik z nich směřovalo na Plzeň-
ský kraj, který vypsal řadu dotačních titu-
lů, určených zejména pro menší obce.
V programu Dotace na restaurování kul-
turních památek – děl v exteriéru, jsme
požádali o příspěvek na restaurování sochy
sv. Jana Nepomuckého na návsi v Dešeni-
cích (o 100 tis. Kč), v Programu stabilizace
a obnovy venkova o příspěvek na umístění
polopodzemních kontejnerů na tříděný od-
pad v Milencích (o 450 tis. Kč) a v progra-
mu Příspěvek na vybavení neinvestiční po-
vahy požádala obec o dotaci ve výši 11 tis.
Kč pro zásahovou jednotku SDH Dešenice.
V programu Havarijní stavy a naléhavé po-
třeby obcí jsme požádali o 100 tis. kč na

úpravu toalet v pohostinství Dešenice.
Pokud by tato žádost byla úspěšná, dostali
bychom od kraje již čtvrtou dotaci na ob-
jekt čp. 22 (kulturní dům a pohostinství) –
v minulých letech jsme díky této podpoře
mohli vyměnit okna a dveře v KD, opravit
část střechy a zrenovovat toalety pro ná-
vštěvníky KD. V programu Podpora obcí při
zajišťování bezpečnosti máme ještě po-
dánu žádost o dotaci na osazení nových
orientačních ukazatelů při silnici II/190
v Milencích. Nové měřiče budou zazna-
menávat i počet projíždějících vozidel. K to-
mu jen poznámku. Dopravní situace je
v této části obce především ze směru od Ze-
lené Lhoty pro chodce i auta vyjíždějící
z pozemků velmi nebezpečná. Proto městys
na základě podnětu tamních občanů
projednal možnosti řešení s vlastníkem ko-

munikace, tj. Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje. Jako nejschůdnější se
jeví vybudování vjezdní brány do obce (tzv.
ostrůvku), což vyžaduje samostatný projekt.
Obec se nebrání tomu, aby se na přípravě
projektu finančně podílela a vybudování
vjezdní brány tak urychlila.
Blížící se 750. výročí obce nás vybídlo k vy-
pracování dotačního projektu, jehož cílem
bude instalace celosezónní fotografické vý-
stavy v muzeu a uspořádání historické konfe-
rence ve spolupráci se ZČU v Plzni. Při té pří-
ležitosti bychomrádi pořídili závěsný systém
do velkého sálu muzea a flexibilní výstavní
panely. Žádost jsme díky vstřícnosti města
Lam jako partnera projektu mohli podat na
Dispoziční fond Euroregionu Šumava.

-ls-

Obecní kronikářství má v Čechách po-
měrně dlouhou tradici. Už v roce 1835 hra-
bě Karel Chotek z titulu nejvyššího purkra-
bí království vydal nařízení, aby v každém
městě a obci s právem trhu byla psána kro-
nika latinsky či německy. Nařízení ovšem
příliš dodržováno nebylo, a takto starých
obecních či městských kronik existuje mi-

nimálně. Na zcela jinou úroveň postavil
psaní kronik před sto lety zákon č. 80
z roku 1921, podle kterého každá samo-
správná obec musela vést kroniku. V této
době také začal Josef Mundl (*1875), se-
kretář obecního úřadu, psát první obecní
kroniku. Svého úkolu se ujal více než dob-
ře – retrospektivně kroniku dovedl k roku

1906 a snažil se i o doplnění událostí dale-
ko starších. Ke své práci využil řadu ar-
chivních pramenů jako berní rulu, nejstar-
ší urbář z roku 1708, tereziánský katastr
z roku 1772 a řadu dalších. Velmi cenné
jsou pasáže o tradičních zvycích v obci do-
držovaných, shrnutí života židovské menši-
ny z pera dr. Goldbacha, obšírněji pojal
stavbu železnice v letech 1875–1877 i řadu
dalších událostí. Tato kronika končí zázna-
mem o smrti T. G. Masaryka v září 1937.
Josef Mundl si od roku 1907, kdy se nejspíš
stal obecním sekretářem, vedl stručné zá-
znamy o nejdůležitějších událostech v obci,
a tak měl při psaní kroniky z čeho vycházet.
Tyto záznamy jsou považovány za jakousi
paralelní kroniku ke kronice obecní a končí
v roce 1926. Josef Mundl pocházel z De-
šenic, spolu s manželkou Kathi věnovali
roku 1907 zvon do kaple sv. Anny. A jedna
zajímavá shodanakonec – bydlel ve stejném
domě jako naše nová kronikářka!

-Lenka Sýkorová-

Nová kronikářka obce
Od letošního roku na základě dohody o provedení práce je novou kronikářkou paní Ivana Vaňkátová
z Dešenic. Děkujeme jí, že přĳala tuto nelehkou výzvu a těšíme se na spolupráci.

Elsa Goldbach

Co nového v dešenickém muzeu

Inzerce v Šumavanu 1878

Dešenice v roce 1908
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Městys Dešenice
Dešenický zpravodaj, periodický tisk územně
správního celku Dešenice. Vychází 4 × do roka. Evi-
dováno 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. dubna 2021 nákladem
300 výtisků.
Své příspěvky zasílejte na adresy: starostka@de-
senice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 2. 7. 2021.

Zveme vás
za příznivých podmínek

Jednání zastupitelstva
23. 6., 18.00,místo konání bude
upřesněno.

Jednání zastupitelstva
23. 6., 18.00, renesanční sál tvrze
Dešenice

Anenskápouť
30. 7–1. 8., pouťové oslavy se při-
pravují.

Letošní léto vám během cirkusového kempu v Dešenicích
dokážeme, že cirkus může být mnohem víc než sloni
a medvědi. Lektorka Jířa Jonáková děti naučí základy
žonglování, akrobacie, balancu a hula-hoopingu a taky
spoustu nových her.
Mladýcirkus dětem přináší nejen zábavu, ale všestranný
pohyb, trénink soustředění a trpělivosti, zlepšení kondičky
a motoriky, ale také překonávání sama sebe a svých strachů
a posílení sebevědomí. Široká škála cirkusových disciplín za-
ručuje, že aktivitu, která ho zaujme, si najde každý.
Po roční pauze v kroužcích a sportování to bude skvělá
příležitost, jak se potkat s vrstevníky a společně se naučit
dechberoucí artistické kousky. Cirkus je totiž jediný sport,
ve kterém vyhrají všichni!
Pětidenní cirkusové dobrodružství vyvrcholí společným
představením pro rodiny a kamarády, na které vás
srdečně zveme.

Věková hranice účastníků je 7–14 let. Dovednostní před-
poklady nevyžadujeme. Cena kempu včetně obědů je
1200,- . Termín 26.–30. 7. 2021

Potkávat se budeme v čase od 9.00 (v případě potřeby
můžete děti přivést už na 8. h.) do 16.00

Místo: KD Dešenice
Lektoři: Jiřina Jonáková +1
Přihlásit se můžete zde:
esteladef@gmail.com

Mladý cirkus
v Dešenicích

Nezapomeňte
se sečíst

do 11. května
2021

www.scitani.cz


