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INFORMAČNÍ ČTVRTLETNÍK PRO DEŠENICE, DĚPOLTICE, DATELOV, DIVIŠOVICE, MILENCE, MATĚJOVICE, MĚSTIŠTĚ A ŽÍZNĚTICE

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Vítání občánků
Ve čtvrtek 23. června přivítal p. místostarosta Roman Zach sedm nových občánků
městyse Dešenice. Úvodem vystoupily děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Jarmily Bostlové. Přejeme všem dětem - děvčátkům Aničce, Veronice a Simonce a chlapcům Adamovi, Benjaminovi, Danielovi a Richardu Jindřichovi šťastné vykročení do života a všem rodinám hodně štěstí a zdraví!
-úmFoto: Pavel Mráz

Den mladých hasičů na tvrzi
Blíží se konec školního roku a začátek
prázdnin, a to jsou důvody, pro které jsme
spolu se Standou a Ivetou Kindlmanovými
připravili mladým hasičům den plný překvapení a nelehkých úkolů. Než děti za hluboké noci usnuly pod nebem plným zářivých hvězd, řádně prověřily svou fyzickou
a psychickou zdatnost. Nejdříve je čekala lavina bílé pěny. Poté dostaly šifrovaný vzkaz
psaný Morseovou abecedou, vzápětí je čekal
ostrý hasičský zásah v nově vznikajícím sa-

telitním městečku. Občerstvit se děti mohly
pořádným kusem pečeného prasete. Vyluštily sudoku a nakonec hrdinsky dokázaly při
mihotavém světélku svíček projít stezku odvahy do pekelných hradních sklepů a zpět.
Všichni mladí hasiči zvládli celý den a noc
bez ztráty kytičky a v neděli po snídani se
plní dojmů a zážitků šťastně vraceli domů
do svých postelí.
-Dana Tomanová,
SDH Dešenice-

Anenská pouť je za dveřmi – ti kdo mají
přípravu letošních oslav na starost, finišují a ladí program a věřte, že se
máte nač těšit. Chystá se řada překvapení. Ještě předtím nás v polovině července čeká Siesta fest, který připravuje
spolek Los Círculos s Jiřinou Jonákovou v čele a užijí si jej určitě děti i dospělí. Bude tu koncert, divadlo i možnost vyzkoušet si vlastní dovednosti
a obratnost. Už podruhé také bude
v červenci příměstský cirkusový tábor
v sále KD Dešenice. Co se děti naučí,
uvidíme na festivalu i o pouti.
Mladí dešeničtí hasiči mají za sebou
úspěšnou sezónu po dvouleté pauze
vynucené epidemií. V září jedou na republikové kolo a budeme jim jistě držet palce, aby se jim dařilo. Závěr sezóny oslavili netradičně dnem a nocí na
tvrzi a určitě budou mít nač vzpomínat. Velmi pěknou akademií na tvrzi
uzavřela školní rok také Základní
a mateřská škola Dešenice a nechybělo
tradiční pasování prvňáčků.
V letošním roce se na návsi uhnízdil
pár čápů. Podle tradice čáp nosí štěstí.
jaro a děti. Také prý chrání před
bouřkou… Inu uvidíme 😉, zatím můžeme napjatě sledovat, jak si povedou
právě vylíhlá čapí mláďata.
Přeji vám příjemné letní dny
Lenka Sýkorová
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Aktuality z úřadu
Upomínky
k zaplacení poplatků za komunální odpad byly rozeslány v květnu a většina
opomenuvších (poplatek měl být uhrazen do 30. 4.) jej také uhradila. Zbývajícím celkem 13 dlužníkům již upomínky
zaslány nebudou a věc bude řešena
s právním zástupcem obce.

Stavby v roce 2022
V prvním srpnovém týdnu by měla začít realizace stavební akce Dešenice – technická
a dopravní infrastruktura, jedná se o zasíťování a komunikaci k sedmi stavebním
parcelám v k. ú. Dešenice. K dnešními dni
je již prodáno pět parcel. Stavba by měla
být dokončena do konce listopadu a provede ji fi LS Stavby s.r.o. Nýrsko.
V letošním roce budou ještě postaveny toalety na p.č. 60/4 v k. ú. Dešenice – u požár-

Žáci SDH Dešenice předvedli skvělé výsledky

ní nádrže. Dřevostavbu provede fi PALIS Plzeň s.r.o. a bude podpořena dotací ze Státního zemědělského a investičního fondu
ve výši 80 % uznatelných nákladů.
Aktuálně probíhá oprava lesní cesty (LC)
Rokelská v k.ú Datelov a Městiště. Na tuto
cestu jsme v minulosti neúspěšně žádali
o dotaci na její rekonstrukci. Stav této cesty
si vyžádal její naléhavou opravu.
-ls-

Co je Plán financování vodohospodářského majetku?

Jak je uvedeno výše – zastupitelstvo na
svém posledním jednání schválilo tento
plán na léta 2022-2031. Podle zákona o vodovodech a kanalizacích (VaK) č. 274/2001

Sb. je vlastník ve smyslu §8, odst. 1 a §8,
odst. 11 povinen zajistit plynulé a bezpečné provozování VaK, vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu

a dokládat jejich použití pro tyto účely
a zodpovídá za vytváření této finanční rezervy. Městys Dešenice má od roku 2018
Fond obnovy vodohospodářského majetku (FOM), který je tvořen každoročně nájemným (letos 185 tis. Kč) vybraným od
provozovatele vodovodu (Čevak a.s.)
a příspěvkem z obecního rozpočtu (ročně
dosud 200 tis. Kč). K dnešnímu dni je na
tomto fondu 1 375 587 Kč. Po ohodnocení
majetku, tj. vodovodních řadů vč. vodojemů bylo stanoveno, že roční příspěvek do
tohoto fondu by měl být 570 tis. Kč, což
také odpovídá schválenému Plánu financování. Zastupitelstvo zvolilo variantu jen
mírného postupného navyšování nájmu
pro provozovatele a většího příspěvku
z obecního rozpočtu, protože větší navýšení nájmu by se okamžitě projevilo v navýšení ceny vodného pro občany. Co je třeba zdůraznit – peníze uložené ve FOM
nejsou takříkajíc u ledu, ale mohou se
průběžně použít na jakékoli opravy vodohospodářského majetku.
-Lenka Sýkorová-

Z činnosti rady a zastupitelstva
V dubnu rada schválila cenovou nabídku
Sdružení místních samospráv na zadávací
řízení vybrání zhotovitele stavební akce
Dešenice – oprava rybníka. V tomto měsíci také na základě podaných žádostí rozdělila individuální dotace místním spolkům v celkové výš 70 500 Kč. Rada také
schválila přijetí nového pracovníka technických služeb.
V květnu rada schválila cenovou nabídku
p. Jaroslava Nováka, Kovářství Nýrsko na
zhotovení dvojích vrat u kostela sv. Mikuláše, a sice vstup do areálu bývalého
hřbitova a vstup do předsíně a branky
k pomníku padlým. Návrh vrat byl konzultován s odborem památkové péče MěÚ
Klatovy.

V červnu provedla rada kontrolu placení
nájmu v obecních bytech a uhrazení poplatku za komunální odpad.
Zastupitelstvo v dubnu schválilo změnu
zadávacích podmínek na stavební akci Dešenice – Technická a dopravní infrastruktura (zasíťování stavebních pozemků v k.
ú. Dešenice). Schválen byl rovněž prodej
dvou pozemků v k. ú. Dešenice, a sice p.č.
1049/11 a 1532/10. Zamítnut byl záměr prodeje dvou pozemků v k. ú. Milence.
V květnu bylo zastupitelstvo seznámeno
s výsledkem zadávacího řízení Dešenice –
technická a dopravní infrastruktura. Zastupitelstvo pověřilo starostku podpisem
smlouvy s vítězem fi LS stavby s.r.o. Nýrsko.
Zastupitelé rovněž schválili nového zástup-
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ce obce v Honebním společenstvu Dešenice.
V červnu byli zastupitelé na jednání v Žizněticích seznámeni s výsledky dalších
dvou zadávacích řízení a sice: Sociální zařízení – oddychová zóna Dešenice, kde byla
vybrána fi Palis Plzeň s.r.o. a Dešenice –
Oprava rybníka, které bude realizovat fi
Project Plus Klatovy spol. s.r.o. Starostka
byla pověřena podpisem smluv o dílo s těmito firmami. Zastupitelstvo na tomto jednání schválilo závěrečný účet městyse.
Schválen byl také Plán financování vodovodů a kanalizací na období 2022–2031 a aktualizace Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dešenice.
-Lenka Sýkorová-

Po dvouleté přestávce se letos mohly opět
konat hasičské soutěže a dešenické děti
v nich prokázaly skvělou přípravu. První
soutěž pro žákovská družstva se konala 14.
května v Sušici. Tato soutěž obsahovala 2
disciplíny: požární útok a útok CTIF. Starší
žáci obsadili 1. místo a mladší žáci místo 3.,
a to jsou v mladším družstvu tři děti školkou povinné! Děti přivezly nejen medaile,
ale i putovní pohár.
V neděli 15. května proběhla okresní soutěž
jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami.
Z kategorie starších žáků do krajského kola
postupovalo sedm závodníků. V kategorii
starších děvčat nás reprezentovala Janička
Majdáková, Nelinka Kopřivová a Kristýnka
Vaníčková. Všechna děvčata se umístila na
bedně vítězů, Nela 1. místo, Janina 2. místo
a Kristýna 3. místo. Janina a Nela tentýž

den absolvovaly soutěž jednotlivců mezi
dorostenkami v běhu na 100 m s překážkami. Děvčata postoupila do krajského kola,
které se bude konat v Plzni. Za dorostence
nás pak výborně reprezentoval Dominik
Hudeček, který obsadil v okresním kole 2.
místo a také postoupil do krajského kola.
Za mladší děvčata soutěžily poprvé Nikolka Burghauserová a Žofinka Tomanová. Nikolka obsadila 7. místo a Žofinka 4. místo
a obě tak postoupily do krajského kola.
21. května se konalo závěrečné kolo Hry
Plamen v Rabí. Pro starší i mladší žáky byly
připraveny čtyři disciplíny: požární útok,
útok CTIF, štafeta dvojic a štafeta 4x60m.
Před Plamenem měly děti 2x týdně tréninky, a to se určitě vyplatilo, protože starší
žáci přivezli medaile za 2. místo a mladší
žáci krásné 3. místo. Na této soutěži bylo 42

družstev žáků a radost dětí z takhle skvělého výsledku je nepopsatelná.
A konečně jsme 12. června jeli do Klatov na
krajské kolo v běhu na 60 m s překážkami.
V kategorii mladších dívek bylo celkem 18
závodnic a do republikového kola postupovalo prvních 9 závodnic. Žofinka a Nikolka obě předvedly vynikající výkon. Nikolka
dokonce postoupila do republikového
kola! Žofince chyběly na postupové místo
pouhé 2,02 s a zaslouží velký potlesk za odhodlání a znamenitý výkon. V kategorii
starších dívek startovalo 21 závodnic. Kristýna obsadila výborné 3. místo, Nela 8. místo a Janina 9, a tím všechny postoupily do
republikového kola! Dominik Hudeček sice
do republikového kola nepostoupil, mezi
chlapci byla velká konkurence, ale Dominik dal do závodu vše a patří mu velké díky.
Všem dětem patří velké díky za jejich úžasné
výsledky. Je to skvělá parta, která se navzájem podporuje, pomáhá a vždy drží při sobě.
Velké díky patří i trenérovi Standovi Kindlmanovi a jeho pomocnici Lucce. Díky náleží
i rodičům, že své děti podporují a fandí jim.
Děvčata mají před sebou velkou výzvu. Republikové kolo se koná v září v Benešově
u Prahy. Holky už trénují, nechtějí nic podcenit. Budeme jim držet palce, aby se jim
povedl co nejlepší výsledek.
-Iveta Kindlmanová, SDH Dešenice

SDH ženy a muži
Ženy a muži tak úžasné výsledky jako děti
nemají. Nezúčastnili okrskové soutěže,
protože v daný den se konala dětská soutěž
ve hře Plamen, a té jsme dali přednost. 4.
června se v Rabí uskutečnilo vyřazovací
kolo žen. V družstvu žen měly premiéru
jeho tři nové členky: Dana, Terka a Barča.
Soutěžili jsme v první věkové kategorii v požárním útoku a štafetě 4x100 m s překážkami. Do okresního kola postupovalo 8 týmů
a naše ženy se umístily na 9. místě. I když
jsme nepostoupili do dalšího kola, soutěž
jsme si užili a ostudu jsme neudělali.
-Iveta Kindlmanová, SDH Dešenice
Foto: Dana Tomanová

Okrsková soutěž v Milencích
SDH Milence si letos připomíná 75. výročí
založení hasičského sboru. Oslavy byly
spojeny s uspořádáním okrskové hasičské
soutěže.
21. května se na hřišti v Milencích sešlo celkem pět družstev, aby změřily síly v hasičských disciplínách – požární útok a štafeta. Pořadatelský SDH Milence vyslal do

soutěže dva týmy – muže a ženy, další už
ryze mužská družstva přijela ze Zelené
Lhoty, Železné Rudy a Žiznětic. Pohár vítězů nakonec získalo družstvo Zelené Lhoty.
Během soutěže si diváci mohli prohlédnout starou hasičskou techniku.
-lsFoto: Ivana Vaňkátová
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Konec školního roku 2021/2022

Univerzita třetího věku bude pokračovat zimním semestrem

Stříháme metr do prázdnin. Za námi další
bláznivý rok se spoustou improvizací, neznámých situací a operativních řešení, alespoň výuka proběhla normálně ve školních
lavicích. Byl to rok plný zážitků, vzpomínek,
hezkých i náročných chvil ve školních lavicích, rok bohatý na nové vědomosti, dovednosti a návyky.
Je čas hodnocení, pochval, odměn…. Všechny děti se dozajista moc snažily. Do jaké
míry se jim to povedlo, se ukáže na vysvědčení ve čtvrtek 30. června 2022.
Závěr školního roku byl už zase plný akcí.
Začalo to oslavami dne dětí na mokřadu, byl
pohodový a vydařený. Žáci 4. a 5. ročníku se
zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Kla-

Univerzita třetího věku bude v Dešenicích
pokračovat zimním semestrem a novým tématem pod názvem „České dějiny a jejich
souvislosti II.“ První část mají studenti již za
s sebou. Druhá část pojednává o českých dějinách zahrnujících 15. až 19. století a provede studující základními etapami vývoje českých dějin. Přednášky by měly studenty

tovech. Všechny děti musím móóóc pochválit. Jezdily vzorně, bez nehod, v klidu a pohodě a právem si zasloužily průkaz cyklisty.
Byli jsme na výletě v Techmanii v Plzni, navštívili jsme plzeňské podzemí a užili si
v ZOO. V úplném závěru proběhne ještě cyklistický výlet a menší turistika.
Školní rok jsme slavnostně završili tradiční
školní akademií – besídkou v pátek 24. 6.
2022. Děti MŠ a ZŠ zde zazpívaly, zatančily,
zacvičily, prostě předvedly vše, co se za celý
rok naučily ve výchovách a kroužcích. Děti
z MŠ byly pasováni na školáky.
Pochvalu a veliké poděkování si zaslouží
pedagogický sbor a všechny pracovnice ZŠ

a MŠ za obětavost, trpělivost a nadšení, děti
za snahu a píli a za reprezentaci školy na
sportovních, výtvarných a literárních soutěžích, rodiče za trpělivost a pochopení, úřad
Městyse Dešenice za celoroční podporu
a pomoc. Děkujeme!
Pojďme se naladit na prázdninovou
notu, dodat energii, odvahu a nadšení do
další práce.
Nezbývá než všem popřát krásné prázdniny, hodně sluníčka, zábavy, nevšedních zážitků, radosti a v neposlední řadě také radost z odvedené práce a vysvědčení.

nu „Radost.“ Celý výlet se vydařil, počasí
nám přálo a děti si odnesly krásné zážitky.
Školní akademie se po dvou letech opět
mohla konat tak, jak jsme zvyklí. A podle
ohlasů se podařila, děti předvedly říkanku
spojenou s pohybem, vystoupení s padákem a krásný minimuzikálek „Červenou
Karkulku.“ Nejstarší předškoláci byli pasováni na školáky a nechyběla ani tradiční

dovést až na práh moderní občanské společnosti, které vedly k motivům vzniku Československa. Zcela jistě to bude z hlediska
historie významné téma, kdy si budou moci
studenti částečně porovnat to, co se učili ve
škole, a co si z toho také pamatují, s novými
pohledy na vývoj dějin u nás.
Studenti se v zimním semestru setkají šestkrát. Poprvé 28. 9. od 17.00 hod., kdy si vyslechnou úvodní přednášku, následně budou vždy po 14 dnech absolvovat další s tím,
že studium ukončí poslední lekcí 7. prosince 2022. Do konce roku je potom čeká závěrečný test, který je podmínkou pro úspěšné
ukončení studia zimního semestru.
Na úvod, ještě před zahájením studia ale

všech 11 úspěšných absolventů převezme
Pamětní listy za aktivní účast a zvládnutí semestrálního kurzu „Barokní architektura
v Čechách“. Blahopřání si zaslouží všichni
studenti, Zdena Baraňáková, Milada Čermáková, Anna Halasová, Jiří Kratochvíl, Miroslav Raišl, Květoslava Rosecká, Jitka Hladíková, Jaroslava Vávrová, Miroslava Vlčková,
Ivana Zahutová a Jan Rejfek. Navíc Květoslava Rosecká převezme Osvědčení o absolutoriu za zvládnutí celého běhu studia „Svět
okolo nás III.“, které jí nahrazuje promoci
v aule České zemědělské univerzity v Praze.
-Jan Rejfek, účastník a tutor
U3V KS Dešenice-

VIII. ročník Pétanqueligy Dešenice je v polovině soutěže

-such-

Hurá prázdniny!
V době, kdy tento článek vzniká, ještě zbývá
pár dnů do prázdnin. Máme za sebou další
školní rok, v předposledním týdnu školní
výlet i školní akademii a pasování „nových
školáků.“ Síly docházejí, tedy především
nám učitelkám 😊, ale děti nabírají síly
z dosud nezjištěných zdrojů. Školní výlet
jsme letos směřovali do Plas a okolí. Navštívili jsme ZOO, přírodní koupaliště a rozhled-
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sladká tečka v podobě zákusků a limonády.
Budeme věřit, že už se život vrátil k normálu, a že znovu obnovené tradiční akce už
nám žádné epidemie nebudou kazit.
Přeji všem dětem krásné, slunečné prázdniny, plné milých vzpomínek a v září na shledanou:-)
-Renata Vlčková, vedoucí MŠ-

Pétanque club hraje v letošním roce již VIII.
ročník ligové soutěže. Chce si tak připomenout 750 let oslav Městyse Dešenice. Do
soutěže se přihlásilo 14 soutěžících a v rámci jarní části soutěže nebyla nouze o napínavé chvíle, vzrušení i zvraty, radost ale i zklamání. Přesto to všechny chytlo, a to i nové
hráče, kteří soutěž hrají poprvé. Popravdě
řečeno, nevedou si špatně. Skutečností ale
také je, že někteří soutěžící byli a jsou limitování zdravotním stavem. Přesto se přihlásili, na turnaje chodí, ale zatím nehrají.

Hráči do soutěže nastoupili v tomto rozlosovaném pořadí: 1. J. Kratochvíl, 2. J. Rejfek,
3. M. Miškovič, 4. A. Halasová, 5. J. Vávrová,
6. J. Karlovský, 7. M. Irlbeková, 8. V. Jandovská, 9. M. Vlčková, 10. M. Rajšl, 11. M. Čermáková, 12. M. Mládová, 13. Z. Klasnová,
14. J. Šebest. Pro nemoc neodehrály ani jeden turnaj M. Mládová a V. Jandovská.
V polovině soutěže (10 turnajů) je v čele
ligy Miroslav Raišl s 117 body. Na 2. místě je
Jan Rejfek s 111 body a na 3. místě Mili Čermáková s 107 body. 100 bodů a čtvrtou příč-

ku drží Miroslava Vlčková, které ale chybí
v součtu neúčast v jednom turnaji. Na pátém místě je Josef Karlovský s 97 body. Šestou příčku drží Jiří Kratochvíl s 85 body (absence 2 turnajů) a sedmou potom Jaroslava
Vávrová s 72 body.
Nyní má liga přestávku. Hraje se ale turnaj
pěti tříčlenných družstev. VIII. ligový ročník bude pokračovat v srpnu 11. turnajem
dne 16. 8. odpoledne.
-Za Pétanque club Dešenice J. Rejfek-

Po jarní části pétanqueové soutěže družstev vedou Sešívaní
Základní část VIII. ligového ročníku byla v polovině soutěže v souladu s herním plánem přerušena a na pořad se dostala soutěž družstev.
Sešívaní, Sparťané, Viktoriáni, Nádražáci
i Dukla si to vzájemně rozdali každý s každým, a tak mohla být ukončena i tato část
herního plánu. Soutěž družstev je velice zajímavá, neboť tentokrát se neměří centimetrové hodnoty, ale vítězí to družstvo, které
má kouli nejblíže košonku. Hraje se přitom
na pět vítězných kol a rozhoduje týmový
duch a zvolená taktika. Mnohá utkání nepostrádala na dramatičnosti. Některým

týmům pomohlo trochu štěstí. Jsou ale
družstva s hráči, na něž se dá spolehnout,
a kteří i v krizových situacích dokáží zabrat
a dosáhnout vítězství. Sešívaní ve složení
Miškovič, Kratochvíl, Rejfek prohráli jen
utkání s Viktoriány. Úvod soutěže družstev
nevyšel Dukle ve složení Klasnová, Šebest, neboť první dvě utkání prohrála.
O atraktivní utkání s notnou dávkou dramatičnosti se postarali Nádražáci ve složení
Karlovský, Halasová, Vávrová. Ti v úvodním utkání komplikovali život Sešívaným
a prohráli posledním přesným hodem 5:4.

Sparťané ve složení Čermáková, Raišl,
Mládová neměli štěstí v posledních dvou
utkáních. Viktoriáni ve složení Irlbeková,
Jandovská a Vlčková naopak potvrdili, že
mají týmového ducha a dokázali v rozhodujícím posledním zápase porazit Duklu.
Odvetná utkání se hrají na podzim a zcela jistě
o napětí nebude nouze. Konec konců, tabulka
sama napovídá, že není nic rozhodnuto.
-Jan Rejfek, vedení
Pétanqueclubu Dešenice-
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Máj na návsi

Čapí rodinka na návsi

Jistě jste si všimli, že na elektrickém
sloupu u autobusové zastávky v Dešenicích je od letošního jara čapí hnízdo.
Vloni v březnu už se čáp na stejném místě pokoušel hnízdo postavit, ale nebyl

příliš úspěšný a místo opustil ještě před
příletem své partnerky. Letos už je tomu
jinak. Čápi sice začali s budováním hnízda později než čapí páry např. v Nýrsku
nebo v Janovicích, ale hnízdo se jim na-
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konec podařilo postavit a dnes mají nejméně tři potomky, kteří se vylíhli kolem
20. června. Díky spolupráci s Českou společností ornitologickou se podařilo odečíst samcův kroužek. Zpráva, která následně přišla z Kroužkovací stanice
Národního muzea, byla docela překvapivá. Náš čáp je ročník 2014, kdy byl jako
mládě okroužkován v Greinu v Horním
Rakousku, což je z Dešenic téměř 300
km! Není neobvyklé, že se na Klatovsku
uhnízdí čápi, okroužkovaní v sousedním
Bavorsku, ale z Rakouska to běžné není.
Pokud vás zajímá život ptactva okolo
nás, zaškrtněte si v kalendáři 6. říjen.
V rámci Festivalu ptactva, který pořádá
právě Česká společnost ornitologická
bude v Dešenicích uspořádána přednáška člena této společnosti pana Antonína
Gibiše.
-Lenka SýkorováFoto: Pavel Mráz

Odpoledne 30. dubna patří každoročnímu
zdobení a stavění máje. Na letošní zdobení
se k překvapení většiny přítomných poprvé slétly čarodějnice. Pro příchozí děti
měly připravený kotel na vaření lektvaru,
pavučinu říkadel a zaklínadel a nechyběla
ani jejich vlastní podobizna, kterou děti
parádně dozdobily vytrhovanými obrázky.
Když dešeničtí hasiči tradiční ruční technikou máj postavili, došlo na samotné pálení čarodějnice. Průvod svou kartonovou
kolegyni, za doprovodu zaříkávadla, přinesl k ohni, kde vzplála a mihotavými
oharky se vytratila z pozemského světa.

Před setměním se dámy s křivými nosy
a pavučinou ve vlasech prolétly na svých
košťatech kolem kašny a záhy zmizely
kamsi – někam…
Děti si za svou účast na čarodějnickém
zdobení máje odnesli diplom a něco dobrého na zub.
Nezbývá nám nic jiného než se nechat
překvapit, zda se dámy s košťaty slétnou
na naši náves i příští rok.
-Dana Tomanová-

Knižní novinka „Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo“
pár dní byla ale vyprodaná. Druhé vydání
knihy je od 13. 6. 2022 k dostání v knihkupectví v Sušici, Klatovech, Horažďovicích
a poptávat ji můžete i na Roubence Zámyšl
– ubytování na Šumavě, kde je možné po domluvě (e-mail: lu.oudova@seznam.cz) zároveň i žádat věnování nebo podpis autorky.
Pokud stále váháte, zda jsou právě tyto
knihy tím, co byste si rádi přečetli, mrkněte na ukázku zde:

Cirkus na oslavách 750 let Dešenic
Letošní rok je pro Dešenice slavnostní.
Proto spolek Los Círculos společně
s Městysem Dešenice naplánoval netradiční kulturní a volnočasový program,
jehož součástí je vícedenní festival SIESTA FEST a premiéra novocirkusového
představení Letokruhy.
SIESTA FEST se bude konat 15.–17. 7.
2022 na tvrzi, oddychové zóně a v kulturním domě. Součástí programu jsou představení pro děti a dospělé, hudební doprovodný program, workshopy cirkusových disciplín a komunitní aktivity např.
závody na nafukovacích objektech nebo
piknik s výzvou Přines sváču, kdy každý
může přinést něco malého k pohoštění
a pochlubit se svým kulinářským uměním.
Na programu jsou dvě cirkusová uskupení. V pátek přijede legendární duo Bratři
v tricku se svou Běžkařskou odysseou.
Dva běžkaři jsou ztraceni v mapě i v ročním období, bok po boku, avšak v jedné
stopě podstupují běžkařskou odysseu –
bludnou pouť s nejasným koncem i průběhem! Hole vzhůru, vosk na knír, čaj na
kuráž a krok sun krok!
V sobotu 16. 7. bude k vidění další pražské duo Bold & Bald s představením Robo
Erectus.
„Nejim, nepiju, nespim, nemám city.
Jsem robot… …a ulice a jiný robot mi
změnili život.“
Robo Erectus je komická pouliční pantomima o dvou robotech, kteří už nemůžou nikomu posloužit, a tak radši baví sami sebe.
Festival zakončí vystoupení dětí z cirkusového příměstského tábora.

Premiéra představení Letokruhy, které se
inspirovalo tvorbou souboru Laterna Magika, bude 30. 7. 2022 ve sklepení tvrze. Inscenace vznikla k oslavě výročí 750 let Dešenic a zabývá se tématem dlouhověkosti.

Jejím nástrojem je především pohyb. Divák
se může těšit na prvky párové akrobacie,
tanec s vějíři či kontaktní improvizaci.

bit.ly/KupDary a bit.ly/KupSumavu
a recenzi:

-Jiřina Jonáková, Los Círculos-

Program festivalu
Pátek 15. července
Tvrz
16.00–17.30 cirkusový workshop
17.30–18.30 Bratři v tricku, divadlo
18.30–19.30 workshop hoopingu
19.30–20.30 kapela Třískáč

Sobota 16. července
Oddychová zóna
13.00–16.00 nafukovací fotbal, piknik, slackline,
společenské hry
14.00–14.30 závody na nafukovacích objektech (závodníci si zajistí svůj objekt)
14.30–15.00 závod v překonání koupaliště s plným půllitrem
15.00–16.00 workshop párové akrobacie
Tvrz
16.30–17.00 Josef Jelínek, divadlo pro děti
17.00–18.00 cirkusový workshop a malování na stěnu
18.00–18.30 Bold & Bald, divadlo
18.30–19.30 cirkusový workshop a malování na stěnu
19.30–22.00 DJ Missing words sound system

Neděle, 17. července
Kulturní dům
14.00–14.30 vystoupení dětí z příměstského tábora
14.45–15.00 Estela de fuego, vystoupení závěsné akrobacie
15.00–16.00 workshop závěsné akrobacie

www.ctemeceskeautory.cz/2021/10/recenzedary-posumavi-lucie-oudova.html
Šumavská rodačka Lucie Oudová se po
úspěšném vydání první knihy „Dary Pošumaví“ (2020) rozhodla sepsat další regionální publikaci. Ta je na rozdíl od první
knihy, která je věnovaná rodinám s dětmi,
v určitých pasážích zaměřená na těžší život na Šumavě. V knize totiž kromě humorných příběhů najdete i tragické osudy
zdejších lidí.
Tato kniha nese název „Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo“. Naleznete v ní
krátké příběhy vypovídající o reálném ži-

votě lidí na území západní a centrální části Šumavy. Dočtete se o tom, co jim osud
přichystal, co museli strpět, co obětovali,
ale i jaké humorné příhody se jim kdy udály. Veselé i smutné příhody, které jsou čerpány z dobových novin, od sběratelů folklóru nebo přímo od samotných Šumaváků,
se vám brzy dostanou pod kůži. U některých se zaručeně pobavíte, u jiných vám
ukápne slza.
Kniha Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo vyšla již na konci ledna 2022, během

Sraz rodáků se vydařil

www.ctemeceskeautory.cz/2022/04/recenze-bejvavalo-na-sumave-smutno-i-veselolucie-oudova.html
Pro další pokračování Bejvávalo na Šumavě hledá autorka Lucie Oudová Šumaváky,
kteří by měli zájem zveřejnit své silné životní příběhy na téma „příroda a lidé“.
A proto neváhejte a přihlaste se! I váš příběh může být součástí toho, co kdysi bejvávalo na Šumavě.
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Plánované termíny
přednášek VU3V KS
Dešenice
Konají se v renesančním
sále tvrze v 17.00 hod
28. září 2022
12. října 2022
26. října 2022
9. listopadu 2022
23. listopadu 2022
7. prosince 2022

Anenská pouť
2022

Pátek, 29. července
16.00
17.30

18.15
18.30
19.00
20.30
22.00

představení dětí, účastníků cirkusového tábora,
KD Dešenice
vernisáž výstavy obrazů, keramiky a řemesel –
sladovna, sklepy. Hudební doprovod Císař Band, Klatovy –
předsálí muzea. Výstava bude otevřena po celý
pouťový víkend.
vyhodnocení pouťového turnaje v pétanque, nádvoří
překvapení, nádvoří
Jak Kuba ke štěstí přišel, pohádka. Kord v srdci, nádvoří
koncert kapely Švajneraj, alternative–folk, Plzeň – nádvoří
ohňová show, nádvoří

Sobota, 30. července
Plánované termíny hry
pétanque
podzimní část
16. 8., 23. 8., 31. 8.
3 (tři) turnaje
6. 9., 13. 9., 20. 9., 27. 9.
4 (čtyři) turnaje
4. 10. – soutěže družstev
11. 10., 18. 10., 25. 10.
3 (tři) turnaje

10.00–17.00
10.00
11.45
12.45–13.30
12.30–16.30
13.00–15.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00

22. 10. – Memoriál V. Úlovce o prémie
1. 11. – náhradní termín

20.00
V případě nepříznivého počasí se
nehraje. Vedení navrhne odehrání
turnaje v náhradním termínu.

„Koulím zdar!“

pouťový jarmark, tvrz
myslivecký guláš, KD Dešenice – výčep
turnaj v lakrosu, hřiště Milence
věžní hodiny, nádvoří
koncert souboru Gutta (středověká hudba), nádvoří
vinotéka, sklep (průjezd)
program pro děti, hřiště TJ Start Dešenice – čtyřkolky aj.
poutní mše sv., kostel sv. Mikuláše
ukázka sokolnického umění, oddychová zóna
Letokruhy, párová akrobacie, velké sklepy v podzemí
Chicken Hell, punk-rock, nádvoří
soutěže v pití piva a pojídání ovocných knedlíků o ceny,
nádvoří. (Počet soutěžících je omezen, přihlášky
na tel. 725 809 030)
ZENIT, pouťová zábava, nádvoří

Neděle, 31. července
10.00
14.00

turnaj v lakrosu, hřiště Milence
Veselá muzika, dechovka, nádvoří

SDH Milence
Pořádá u příležitosti milenecké pouti
Soutěž ve střelbě

Městys Dešenice
Dešenický zpravodaj, periodický tisk územně
správního celku Dešenice. Vychází 4x do roka. Evidováno MK ČR E 17215. Vydavatel: Městys Dešenice,
Dešenice 1, IČ 00255394.
Redakce: L. Sýkorová, J. Rejfek a T. Šafařík. 3. číslo
XVI. Ročníku vyšlo 8. 7. 2022 nákladem 300 výtisků. Své příspěvky zasílejte na adresu: starostka@desenice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 20. 9. 2022.

Milenecká vzduchovka
10. září 2022

V odpoledních hodinách u hasičské klubovny
v Milencích

