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Milé čtenářky, milí čtenáři,
až si prolistujete toto nové jarní číslo
Dešenického zpravodaje, možná vás
příjemně překvapí, jak velké množství
akcí se v naší malé obci znovu koná
a připravuje, a kdyby nebylo každo-
denních zpráv, možná bychom mohli
mít i pocit, že se po epidemii všechno
vrací k normálu a je to jako dříve.
Dešenice letos jubilují a věřme, že nám
bude dopřáno to o Anenské pouti nále-
žitě oslavit, ale už v květnu se opět po-
páté sejdou rodáci Dešenicka. Pozvánky
přespolním jsou rozeslány, pro místní je
pozvánka uvnitř zpravodaje a těšíme se,
že se sejdeme v co největším počtu.
Ale nejen to. Díky Jiřině Jonákové už
tušíme, co je nový cirkus a že u nás
v Dešenicích je tak trochu doma. Jiřina
připravuje na prázdniny už dva pří-
městské tábory, a kdo byl vloni na vy-
stoupení dětí na závěr tábora, dá mi za
pravdu, že to byl skvělý zážitek a určitě
si ho letos zopakujeme. Krom toho
chystá i hudební festival a hravý festi-
val Siesta fest – zkrátka budeme zírat.
Maminky z Malíčku po dlouhé pauze
připravily úspěšný bazar dětských věcí
a na 11. června chystají první bleší trh,
tak se těšme.
Pokud máte chuť vyrazit s přímou lin-
kou Dešenice Praha a zpět zase na muzi-
kál, máte příležitost – tentokrát na muzi-
kál k poctě Waldemara Matušky, výlet
připravují dešeničtí hasiči. Po delší pau-
ze také budeme moci sledovat zase ha-
sičskou soutěž – setkáme se v Milencích.
Přeji vám krásné jarní dny

Lenka Sýkorová

Ženy oslavily svůj svátek
5. března se v KD Dešenice sešly ženy a dívky k oslavě svátku žen. Tentokrát nám přijela
zahrát kapela Diadém z Klatov a nachystáno bylo i milé překvapení – vystoupení imitátora
Petra Jablonského, který na pódium přivedl řadu osobností kultury i politiky. O smích nou-
ze nebyla. Na oslavě pomohli členové zastupitelstva – D. Kratejl. M. Kubát, H. Syrovec, T.
Šafařík, R. Zach a pomoci přišel také pan S. Chlup.

Foto: Lucie Ledvinová
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Aktuality z úřadu

V lednu rada schválila mj. Centrum pro ko-
munitní plánování Plzeň jako administrá-
tora projektu WC – oddychová zóna Deše-
nice, nabídku fi Regionservis na zpracování
finanční analýzy obecního hospodaření
a nabídku zánovního nábytku do pohostin-
ství Dešenice.
V únoru rada schválila vypsání individuál-
ních žádostí dotací pro spolky na rok 2022
a smlouvu s Plzeňským krajem o dotaci na
dopravní obslužnost, dále dar 30 tis. Kč
Člověku v tísni na pomoc Ukrajině a vzala
na vědomí informaci o žádostech o půjčky
z Fondu rozvoje bydlení.
V březnu rada městyse schválila poskytnu-

tí uvolněného bytu 1+kk v čp. 125 pro ukra-
jinské uprchlíky, návratnou půjčku pro
SDH Dešenice (vstupenky na muzikál 15.
10.) a inventarizační zprávu za rok 2021.
Vzala na vědomí informaci o poskytnuté do-
taci na opravu požární nádrže v Dešenicích.

Zastupitelstvo v lednu schválilo prodej
dvou stavebních pozemků v k. ú. Dešenice,
podání žádosti o dotaci Plzeňského kraje
v Programu stabilizace a obnovy venkova
2022 na výměnu střešní krytiny KD Milence
a zpracování zadávacího řízení na zasíťová-
ní stavebních pozemků v k.ú. Dešenice fir-
mou Mazeppa, Plzeň za částku 37 500 Kč. Za-

stupitelstvo také schválilo doplnění Směrni-
ce pro poskytování půjček z Fondu rozvoje
bydlení i opůjčkuna realizace vrtunapitnou
vodu s výjimkou v Dešenicích a Milencích.

V březnu zastupitelstvo schválilo pozmě-
něný Plán společných zařízení Komplexní
pozemkové úpravy v k. ú. Žiznětice, prodej
pozemku v k. ú. Dešenice, půjčky z Fondu
rozvoje bydlení ve výši 180 tis. Kč, krátko-
dobé ukládání částky 5 mil. Kč na tzv. de-
positum u České spořitelny a koupi žacího
traktoru Kubota v ceně 527 tis. Kč bez DPH.

-Lenka Sýkorová-

Z činnosti rady a zastupitelstva

Investice v roce 2022

I přes nelehkou situaci ve stavebnictví po-
kračujeme v letošním roce v naplánova-
ných investicích, z nichž je letos největší
zasíťování sedmi stavebních pozemků v k.
ú. Dešenice. Na tuto akci máme zažádáno
o dotaci na ministerstvu pro místní rozvoj
v programu Podpora bydlení 2022 – tech-
nická infrastruktura, výsledek zatím ne-
známe. V prvním kole zadávacího řízení
nebyl zhotovitel vybrán a musíme proto vy-
hlásit kolo druhé. Do prázdnin proběhnou
i další dvě zadávací řízení na zhotovitele,
a sice na opravu požární nádrže v Dešeni-
cích (realizace je možná i v příštím roce),
na niž máme příslib dotace z ministerstva
zemědělství ve výši 1 658 tis. Kč. Druhé za-
dávací řízení na zhotovitele bude na WC
oddychová zóna Dešenice, kde máme zažá-
dáno o dotaci ze Státního zemědělského
a intervenčního fondu prostřednictvím
MAS Úhlava. Přes MAS Úhlava byla žádost

městyse doplněna ještě o vybavení pro zá-
sahové jednotky v Dešenicích (např. žeb-
řík, vysoušeč a elektrocentrála) a v Milen-
cích (nová vrata do hasičské zbrojnice).
SDH Dešenice si ještě podal samostatnou
žádost na vybavení hasičské klubovny no-
vými lavicemi a dataprojektorem.
Žádosti o dotace Plzeňského kraje byly po-
dány do Programu stabilizace a obnovy
venkova 2022 – nová střešní krytina na KD
v Milencích (zde jsme náhradníci) a podá-
ny byly rovněž žádosti o doplnění vybavení
zásahových jednotek v Dešenicích a Milen-
cích (v celkové výši 33 tis. Kč).
Připravujeme projekt na garážové stání pro
komunální techniku v areálu tvrze (zde
bude nutné i vyjádření památkové péče
k projektu) a stále je ve hře příprava projek-
tu revitalizace návsi v Dešenicích..

-Ils-

Sběr železného šrotu
svezou členové SDH Dešenice v sobotu
7. května od 8 h a členové SDH Milence
v pátek 6. května od 17 h

Očkování psů
se bude provádět v neděli 8. května od
9 h na návsi v Dešenicích u kašny a od
9.30 v Žizněticích.

Jarní svoz objemného
a nebezpečného odpadu
bude 21.–23. května.V sobotu 21. 5. bu-
dou přistaveny kontejnery na objemný
odpad na obvyklých místech mezi 8.30 -
13 hod. v Dešenicích na návsi, v Děpolti-
cích, v Divišovicích, v Milencích a v Ži-
zněticích (velkoobjemový odpad jsou
např. matrace, čalouněný nábytek, ko-
čárky aj.)V pondělí 23. 5. bude svážen
nebezpečný odpad (kompletní chlad-
ničky, mrazničky, pračky, trouby, vysa-
vače, žehličky, počítače, televize, ojeté
pneumatiky z osobních vozů v počtu
max. 4 ks, barvy, staré mastné hadry
apod.nikoli eternit!)

Hlášení rozhlasu
Zájemci o informace o aktuálním dění
v obci prostřednictvím e-mailu, SMS či
mobilní aplikace se k odběru mohou za-
registrovat v kanceláři úřadu nebo na
webových stránkách http://desenice.
hlasenirozhlasu.cz

Kompostárna
Kompostárna bude otevřena každou so-
botu počínaje 7. květnem od 15 do 18 h.
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Po vynucené covidové pauze se letos mo-
hou zase v plném rozsahu rozeběhnout
hasičské soutěže. Pilně se na ně připravu-
jí děti, a sice na 14. a 21. května (okresní
kolo hry Plamen). Dospělí pak mají sou-
těž okrskovou letos v květnu na hřišti
v Milencích.
Ženské družstvo se připravuje na vyřazo-
vací kolo – 4. června v Rabí, o týden poz-
ději mají vyřazovací kolo muži. A konečně
25. června proběhne okresní kolo žen
a mužů v Bystřici nad Úhlavou.
SDH Dešenice se také chystá v květnu na
sázení stromků v obecních lesích.

-Iveta Kindlmanová, SDH Dešenice-

Dešeničtí hasiči se
chystají na jarní
soutěže

Okrsková soutěž hasičů letos v Milencích Láska nebeská
v divadle Broadway

SDH Dešenice pořádá opět výlet na mu-
zikál přímou autobusovou linkou Deše-
nice Praha a zpět. Tentokrát jde o příběh
sestavený z písniček Waldemara Matuš-
ky, který pod názvem Láska nebeská
hraje Divadlo Broadway. Vyrážíme v so-
botu 15. října od prodejny ZKD v Dešeni-
cích v 11:30. Pokud byste měli zájem
s námi na muzikál vyrazit, ozvěte se na
tel. 721 556 854. Cena vstupenky včetně
dopravy je 1300 Kč.

-Iveta Kindlmanová, SDH Dešenice-

SDH Milence byl letos vybrán jako pořadatel
okrskové soutěže. Bude se konat 21. května
od 14:00 na hřišti v Milencích a pořádající
SDH si chce při té příležitosti také připome-
nout 75. výročí založení hasičského sboru.

-Karel Řehoř, SDH Milence-
Dobová fota z archivu SDH Milence

Třídění elektrozařízení má smysl

Certifikáty podílu na zlepšení životního
prostředí vyúčtování vyčíslují přínos naší
obce k ochraně přírody v roce 2021. Vyplý-
vá z něj, že díky množství námi odevzda-
ných elektrozařízení – celkem 3,675 tuny –
jsme uspořili např. 29,5 MWh elektřiny,
2853 litrů ropy, 17,84 m3 vody a 2,32 tun pri-
márních surovin (železo, měď a hliník). Na-
víc jsme snížili emise skleníkových plynů
CO2 o 37,76 tun, a produkci SO2, který za-
příčiňuje okyselování prostředí o 36,58 kg.
Každý kus vytříděného elektra se počítá,

což dokazuje příklad 100 vytříděných note-
booků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Ta-
kové množství odpovídá 3leté spotřebě
elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu.
Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se
ušetří takové množství ropy, které by stači-
lo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do
Paříže. Děkujeme proto všem, kteří pečlivě
třídí odpad a přispívají tak k ochraně život-
ního prostředí.

-úm-

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás
a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují
množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je vý-
znamně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých
elektrozařízení si naše obec vybrala ke spolupráci kolektivní systémy ASEKOL
a ELEKTROWIN. Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí vý-
znamnou úlevu. Jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu prostře-
dí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného oběma společ-
nostmi. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie,
primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.
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Před Velikonocemi nás postihla chřipková
kalamita, do školy chodilo minimálně dětí.
Stihli jsme si ale vyrobit keramické zajíce
a keramické skořápky, do kterých jsme si za-
sadili řeřichu. 12. dubna nešel elektrický
proud, využili jsme tedy pěkného počasí
a vyrazili na turistický výlet.
Konečně po všech omezeních proběhl letos
zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023
za osobní účasti dětí a rodičů. Bylo to fajn,
děti byly připravené, vzorné a natěšené.
Nastoupí sedm nových prvňáčků. Jen pro
pořádek, odejdou 2 páťáci, takže se počet
dětí zase zvýší.
Máme naplánovánu spoustu akcí, budeme
doufat, že vše už proběhne v „normálním“
režimu. Čeká nás oslava Dne dětí – 2. červ-
na, školní výlety a exkurze, závěrečná aka-
demie, výstavy…, nebojte, nezapomeneme
se učit! Na vše se moc těšíme!

-such-

Tak jsme se konečně dočkali. Poslední dva
roky nás omezovala nařízení vlády. Cestová-
ní bylo podmíněno nošením respirátorů, jak
v dopravních prostředcích, tak i v uzavře-
ných prostorech. Konečně jsme se dočkali
rozvolnění a hned jsme toho využili. Vypra-
vili jsme se na Železnou Rudu do envi-
ronmentálního centra. Výlet to byl vyvede-
ný. Cesta vlakem je pro děti vždycky svátek
a moc si ji užívají. Tentokrát naše kroky ved-

ly do města, kde v informačním centru mají
moc hezky připravenou výstavu. Kdo s dět-
mi plánuje výlet, vřele doporučuji. Trvalá
výstava je připravena v osmi místnostech,
kde v každé je možno spatřit něco jiného
a blíže se seznámit s životem na horách.
Děti měly možnost vidět zblízka místní fau-
nu i floru, také dobové vybavení lyžařů
a horské služby, a v neposlední řadě i staré
pracovní nástroje a kuchyňské vybavení,
které si asi málokdo pamatuje.
Výstava je nejen na koukání, ale jsou tu také
interaktivní prvky a mezi nepřehlédnutelné
exponáty patří velikánské obydlí bobrů, do
kterého mají návštěvníci možnost si vlézt
a prozkoumat ho ze všech stran. Čas na vý-
stavě utekl jako voda a my jsme se obohace-
ni zážitky vrátili do školky.
Vbrzku se chystáme do Plzně, do Planetá-
ria. Tak třeba v dalším zpravodaji přineseme
čerstvé informace z dalšího výletu.

-Renata Vlčková, vedoucí MŠ-

Co nového ve škole Výlet
na Železnou Rudu
se školkou
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Pétanqueclub Dešenice se sešel v závěru
března 2022 na své úvodní schůzce. Byla
projednána platnost přijatých pravidel sou-
těže jednotlivců a družstev v listopadu mi-
nulého roku, dále bylo provedeno losování
pořadí VIII. ligového ročníku soutěže a roz-
losování jednotlivců do tříčlenných druž-
stev jejichž II. ročník bude letos odehrán.
Schůzky se účastnilo všech čtrnáct přihlá-
šených zájemců.
Hráči do soutěže nastoupí v tomto rozloso-
vaném pořadí: 1. J. Kratochvíl, 2. J. Rejfek,
3. M. Miškovič, 4. A. Halasová, 5. J. Vá-
vrová, 6. J. Karlovský, 7. M. Irlbeková,
8. V. Jandovská, 9. M. Vlčková, 10. M. Ra-
jšl, 11. M. Čermáková, 12. M. Mládová,
13. Z. Klasnová, 14. J. Šebest.
Tříčlenná družstva budou hrát v tomto slo-
žení: 1. Miškovič, Kratochvíl, Rejfek, 2. Ha-
lasová, Karlovský, Vávrová, 3. Irlbeková,
Jandovská, Vlčková, 4. Čermáková, Mládo-

vá, Raišl, 5. Šebest, Klasnová, (do družstva
lze doplnit dalšího zájemce).
Následně se všichni soutěžící dozvěděli,
kdy a jakým způsobem se bude upravovat
hrací plocha této hry, a také se seznámili
s herním plánem celé soutěže, která se
uskuteční v rámci oslav 750 let městyse.
Hracími dny byly určeny úterky. 31. 5. se
uskuteční turnaj družstev, kdy hraje každý
s každým na pět vítězných kol. Jarní část
soutěže by měla být ukončena koncem
června, přičemž by mělo být odehráno 10
turnajů. V závěru července se uskuteční
pouťový turnaj věnovaný oslavám 750 let
městyse, do kterého se může přihlásit kromě
startujících další občané. Hrát se bude nejen
o umístění, ale i finanční prémii. Podzimní
část ligového ročníku bude zahájena v polo-
vině srpna. V podzimních měsících se usku-
teční také Memoriál V. Úlovce (jeden ze za-
kladatelů pétanqueclubu v Dešenicích).
Vyhodnocení soutěže, vyhlášení výsledků
VIII. ligového ročníku, předání ocenění, po-
hárů a medailí se uskuteční v listopadu 2022.

-Pétanqueclub Dešenice J. Rejfek-

I PÉTANQUECLUBDešenicesi připomene
750 letměstyse

Studenti zvládli další kurz U3V pod názvem
„Barokní architektura v Čechách“

• 19. 4., 26. 4. – 3 (tři) turnaje
• 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5. – 4

(čtyři) turnaje
• 31. 5. – soutěže družstev
• 7. 6., 14. 6., 21. 6., – 3 (tři) turnaje
• 28. 6. – náhradní termín

V případě nepříznivého počasí se
nehraje.
Vedení navrhne odehrání turnaje
v náhradním termínu.

„Koulím zdar!“

Plánované termíny
hry petanque:

Semestrální kurz Barokní architektura v Če-
chách vedl lektor doc. Mgr. Martin Pavlíček,
Ph.D., který od roku 2001 přednáší na své
alma mater Katedře humanitních věd Fakul-
ty restaurování Univerzity Pardubice. Bě-
hem svého působení získal několik grantů,
přičemž k nejvýznamnějším patří knižní
grant na monografii barokního sochaře Jo-
sefa Winterhaldera staršího. Ten působil

v 18. století na Moravě. Mgr. Pavlíček v roce
2013 na Univerzitě Palackého v Olomouci
dosáhl titul docenta.
Studenti se během semestru sešli celkem 6x
a vyslechli si přednášky tohoto významné-
ho odborníka. Vstupní přednáškou byla Ba-
rokní architektura 17. a 18. století v Čechách
– vývoj, osobnosti a styly. Ta uvedla studující
do celé problematiky, přičemž většina si

uvědomila, že mnohé významné stavby vi-
děla na vlastní oči při návštěvách mnohých
míst České republiky, aniž by si to uvědomo-
vala. Následovaly další přednášky Carlo Lu-
rago a přísný styl raného baroka, Jean Bap-
tiste Mathey a římský barokní klasicismus,
Kryštof Dientzenhofer a skupina radikál-
ních staveb kolem roku 1700, Jan Blažej
Santini Aichel a fenomén barokní gotiky
a přednáška závěrečná pojednávající o živo-
tě a díle Kiliána Ignáce Dientzenhofera, kte-
rý je hlavním představitelem pozdně barok-
ní architektury v Praze a v Čechách.
Samotné testy některým činily drobné potí-
že, nicméně všichni je zvládli, jak se říká,
bez ztráty kytičky. Všichni studenti: Zdena
Baraňáková, Milada Čermáková, Anna
Halasová, Jiří Kratochvíl, Miroslav Rai-
šl, Květoslava Rosecká, Jitka Hladíková,
Jaroslava Vávrová, Miroslava Vlčková,
Ivana Zahutová a Jan Rejfek musí celý
kurz ještě zakončit závěrečným testem. Uni-
verzita vypsala termín do 30. dubna 2022.
V případě úspěšného zvládnutí tohoto testu
zahájí další semestr v závěru září 2022.

-Jan Rejfek, účastník
a tutor U3V KS Dešenice-

Pohled na část studentů při přednášce.
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V sobotu 19. února se na nádvoří tvrze se-
šly opět masky na masopustním veselí.
Počasí bylo pěkné, a tak zlákalo nejen
masky, ale i nemaskované návštěvníky,
kteří si přišli dát pivo či opéct buřta,
ochutnat výborné domácí pečivo, popít
svařeného vína, zatančit si nebo se jen
zaposlouchat do muziky Petrovické sed-
mičky. Nechyběla ani kadibudka s přís-
nou „toaletářkou“.
Poděkování zaslouží členové a členky
SDH Dešenice a spolku pro radost, kteří
pěkné masopustní setkání na nádvoří
připravili a všem příchozím hostům se
opravdu věnovali.

-úm-
Foto Ivana Vaňkátová

V rámci oslav 750. výročí první zmínky De-
šenic se bude 14. května 2022 konat již 5.
setkání rodáků Dešenicka. Slavnostní za-
hájení bude ve 13:30 v sále kulturního
domu v Dešenicích. Odpoledne si mohou
zájemci prohlédnout výstavu v muzeu pi-
vovarnictví připravenou k výročí obce
a otevřena bude také škola. K tanci a posle-
chu zahraje BK band pod vedením p. Kubi-
ce ze Strážova. Přihlásit se můžete osobně
na úřadu městyse nebo telefonicky na čís-
le 376 571 531 či 728 141 076, nebo mailem
na adresu urad@desenice.cz. Účastnický
poplatek 200 Kč bude vybírán před zaháje-
ním u vstupu. Těšíme se na vás!

-Za přípravný výbor setkání:
Fr. Pytel a L. Sýkorová-

vstoupil do jarní části soutěže úspěšně dvě-
ma vyhranými zápasy se Sokolem Křenice
14:1 a TJ Měcholupy B 4:2. Získali jsme posi-
lu z Ukrajiny a těšíme se na další kola. Zve-
me proto naše fanoušky na další zápasy této
sezóny (tučně vyznačené hrajeme doma).

-František Klištinec, TJ Start Dešenice-

Setkání rodáků v roce 2016, foto: Pavel Mráz

Masopust letos trochu jinak

TJ Start Dešenice

Pozvánka na setkání rodáků

Sobota 23. 4. 17:00 TJ Žihobce TJ Start Dešenice

Sobota 30. 4. 17:00 TJ Start Dešenice TJ Milčice

Sobota 7. 5. 17:00 TJ Sušice C TJ Start Dešenice

Neděle 15. 5. 15:00 Sokol Křenice TJ Start Dešenice

Neděle 22. 5. 16:00 TJ Měcholupy TJ Start Dešenice

Sobota 28. 5. 17:00 TJ Start Dešenice TJ. Žihobce

Sobota 4. 6. 17:00 TJ Milčice TJ Start Dešenice

Sobota 11. 6. 17:00 TJ Start Dešenice TJ Sušice C
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Ve čtvrtek 7. dubna byla v muzeu pivovar-
nictví zahájena výstava historických foto-
grafií a dalších exponátů, která byla při-
pravena k jubileu obce. Výstavu
i konferenci, která proběhla následující
den, podpořil Dispoziční fond Euroregio-
nu Šumava a partnerem projektu je město
Lam. Díky této podpoře jsme pořídili prak-
tický závěsný systém do velkého sálu mu-
zea včetně dvanácti rámů a šesti kusů vý-
stavních panelů. Na výstavě najdete
historické snímky Dešenic od nejstarších
z doby stavby železnice v letech
1875–1877, řadu fotografií z proslulého
ateliéru Seidl v Českém Krumlově a znač-
ný počet fotografií ze soukromých sbírek.
Četné fotografie se také podařilo shromáž-
dit paní kronikářce Evě Kratochvílové,
která již v minulosti připravila výstavu Sto

tváří Dešenic instalovanou v nýrském mu-
zeu. Pro návštěvníky budou zajímavá
i zobrazení Dešenic na starých mapách –
od nejstarší Aretinovy mapy z roku 1619 po

letecký snímek z roku 1950. Desítky foto-
grafií doplňují trojrozměrné předměty za-
půjčené z Archivu obce Nýrsko (Archiv Hei-
matgemeinde Neuern), který spravuje pan
Maxmilian Utz v Neukirchen b. Hl. Blut.
Výstavu můžete navštívit až do 30. září.
Konference, kterou spolupořádala Kated-
ra historie Filozofické fakulty Západočes-
ké univerzity v Plzni, nás provedla od pol.
12. stol. (nálezy nejstarších mincovních
depotů v Hodousicích a v Běhařově) po
dobu současnou. Moderování se ujal Mgr.
Martin Boček Ph.D. Do německého jazyka
pro přítomné hosty brilantně tlumočily
paní Jana Dirriglová s dcerou. Díky výše
zmíněné podpoře z Dispozičního fondu
bude z konference vydán také sborník,
který by měl vyjít koncem léta.

-ls-

V sobotu 2. dubna Dešenický malíček po-
řádal svůj již druhý bazárek v renesanč-
ním sále tvrze. O prodejní místo byl nebý-
valý zájem. Snad každá maminka má
doma spoustu věcí, ze kterých už její děti
vyrostly. Každá z nás potřebovala uvolnit

místo ve skříni a zároveň pořídit svým po-
tomkům nové kousky ve větších velikos-
tech. A tak i mezi sebou prodávající naku-
povali a směňovali.
Na jarní bazárek přišlo i mnoho kupují-
cích. Odcházeli s plnými taškami! K se-
hnání zde totiž byly krásné oblečky za
symbolické ceny. Zájem byl nejen o oble-
čení, ale i o hračky nebo boty.
Na podzim Dešenický malíček plánuje
další bazárek. Pokud si přejete prodávat,
nenechávejte svou rezervaci místa na po-
slední chvíli! Z důvodu velkého zájmu
bude určitě zase brzy plná kapacita.

-Text a foto: Ivana Vaňkátová-

Máte domanepotřebné obleče-
ní, potřeby do domácnosti, po-
klady z půdy nebo dekorace,
které se vámuž nehodí do nové-
ho interiéru? Nebo si naopak
přejete pořídit něco zajímavého
a za skvělou cenu? Pak si nene-
chejte ujít BLEŠÍ TRH, který De-
šenickýmalíček chystá už na 11.
června! Konat se bude na
nádvoří tvrze.

Dešenice 750 let

Cirkus? Spousta lidí si pod tímto slovem
představí šapitó, slony, klauny, akrobaty…
Cirkus je vnímán jako nedosažitelný. Přece
jen se mu věnuje jen úzká skupina lidí.
Nový cirkus tyhle zažité představy boří. Zví-
řátka zde uvidíte minimálně. Šapitó není pro
představení nutností, častěji jej můžete vidět
třeba v divadle. Činí se obecenstvu dostup-
nějším, díky různým workshopům nebo kur-
zům a hlavně prostřednictvím cirkusové pe-
dagogiky, která dokáže zapojit všechny
generace. Vytváří prostor, který není zamě-
řený na výkon, ale jeho hlavním aspektem je
zábava a každý si zde najde své místo.
Proto jsem se do něj zamilovala i já. Líbilo se
mi získávat jednotlivé dovednosti zábavnou
formou v inspirativních skupinách lidí. Ob-
jevila jsem bezbariérovost tohoto přístupu
a rozhodla jsem se ho šířit dál. Proto jsem
v loňském roce založila spolek Los Círculos,

který má za úkol pořádat kulturní a volnoča-
sové akce, aby přínos cirkusové pedagogiky
a krásu nového cirkusu přiblížil i zde v Deše-
nicích a v širším okolí.
Letošní rok je pro Dešenice slavnostní, a tak
i náš spolek přispěje svým dílem k oslavám
750 let od první zmínky, a to hned několika
akcemi. 11. června 2022 v dešenickém kultur-
ním domě uspořádáme Festival místních ka-
pel, kde uslyšíte Screaming Silent, Potlesk,
Armero Tragedy. O víkendu 15. – 17. července
2022 chystáme hravý festival Siesta fest, ten
bude probíhat na několika místech (tvrz,
kulturní dům, koupaliště). Zde si budete
moci vyzkoušet něco z cirkusu, podívat se
na představení pražských Bratrů v tricku
nebo místních dam, které si pro vás připra-
vují inscenaci v duchu Laterny Magiky. Fot-
baloví nadšenci si budou moci vyzkoušet
vodní fotbal, který bude nainstalovaný na

místním koupališti, kde bude i spousta dal-
ších atrakcí.
K programu oslav mohou přispět i děti, které
se přihlásí na cirkusové příměstské tábory
letos ve dvou termínech 11. 7.–15. 7. nebo 25.
7.–29. 7. Na jejich závěr jsou plánovaná ve-
řejná vystoupení, těch účastníků, kteří bu-
dou chtít ukázat, co se naučili.
Pro nedočkavce, kteří nechtějí čekat na cir-
kus až do léta, pořádáme každý měsíc cirku-
sová sobotní dopoledne či odpoledne. Nej-
bližší se bude konat 23. dubna 2022 od 9:00
v kulturním domě v Dešenicích. Přihlásit se
můžete na e-mailu loscirculos0@gmail.com.
Na všechny tyto akce jste srdečně zváni. Bez
návštěvníků není totiž pořádná oslava.
A 750 let je výročí hodné velkolepé slávy.

-Jiřina Jonáková, Los Círculos-

Cirkus v Dešenicích

Jarní bazárek přilákal maminky ze širokého okolí

Bleší trh

Starosta města Lam Paul Rossberger na zahájení
výstavy. Foto: Ivana Vaňkátová
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Zveme vás

Cirkusovédopoledne
23. 4., od 9.00, KDDešenice

Příroda, včelya lidé
12. 5., od 18.00, renesanční sál
tvrze. PřednáškaMVDr. Krabce

Sraz rodákůDešenicka
14. 5., od 13.00, KDDešenice
Hudební doprovod BK Band
Strážov

Projekt 3Lynx
19. 5., od 18.00, renesanční sál
tvrze. Přednáška omonitoringu
rysa a dalších divokých zvířat
Dr. Elisa Belotti Ph.D., zooložka
Národního parku Šumava

Evropský festivalduchovníhudby
20. 5., od 19.00, kostel sv. Mikulá-
še, Dešenice. Koncert dětských
sborůHroši a Fialky

Dendětí
2. 6., od 14.00, oddychová zóna.
Od 16.00 pohádka Dvě sestry

Festivalmístníchkapel
11. června, KDDešenice,
čas bude upřesněn

Bleší trh
11. června, od 9.00 do 12.00,
renesanční sál tvrze

Siesta fest
16.–18. 7., oddychová zóna, tvrz,
KDDešenice

Anenskápouť
29.–31. 7., OslavyDešenice 750 let

Okrsková hasičská
soutěž
Hřiště Milence
21. května od 14.00

Oddychová zóna Dešenice, od 16.00 pohádka Dvě sestry
Účinkují: Jitka Doubravová a Petra Johansson

2. června
od 14.00Den dětí

Projekt 3Lynx

Dešenickýmalíček
Přijďte se svými nejmenšími doMalíčku
a zapomeňte na každodenní starosti!
Otevřenomáme každý čtvrtek od 15 do 17 h.
Případné změny najdete na FB stránkách
www.facebook.com/desenickymalicek.

Přednáška o projektu
monitoringu rysa
Dr. Elisa Belotti, NP Šumava

19. května v 18.00
Renesanční sál tvrze

Evropský festival
duchovní hudby
20. května 19.00
Kostel sv. Mikuláše, Dešenice
Koncert dětských pěveckých
sborů Hroši a Fialky


