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Milé čtenářky, milí čtenáři,
Jsme tu s dalším číslem Dešenického
zpravodaje, který vás informuje o dění
v obci již 17. rokem. Vstoupili jsme do
dalšího volebního období a dovolte mi
vám poděkovat za vaši důvěru projeve-
nou v komunálních volbách.
Je tu nový rok. Za pár dnů nás čekají
volby prezidentské a věřme, že vybere-
me osobnost, která bude naši republi-
ku dobře reprezentovat a nebudeme se
za ni muset stydět.
Velmi děkuji všem, kteří k obsahu prv-
ního čísla přispěli ať už texty či foto-
grafiemi. Poslední týdny loňského
roku bylo možné navštívit celou řadu
kulturních a společenských akcí, k ně-
kterým se v dnešním čísle vracíme
a snad jsme si alespoň částečně vyna-
hradili dobu, kdy se kvůli protipande-
mickým opatřením nic dít nemohlo.
Přeji vám všem i všem vašim blízkým
v novém roce hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti!

Lenka Sýkorová

Městys Dešenicepřeje všemobčanům šťastný
a spokojený rok2023

V neděli 1. ledna se konal opět nohejbalový turnaj. Za téměř jarního
počasí se utkalo pět tříčlenných družstev. Zvítězil tým ve složení.
J. Mazánek, R. Šteiner a R. Zach.

Foto K. Tomanová a J. Zach ml.

Novoroční nohejbal
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Aktuality z úřadu

Na ustavujícím jednání zastupitelstva 19.
října složili zastupitelé slib. Vzhledem k tomu,
že zvolený zastupitel J. Rejfek složil před jed-
nánímmandát, nastoupil na jeho místo 1. ná-
hradník za NEZÁVISLÉ PRO DEŠENICKO p.
Miroslav Rajšl. Zastupitelstvo také schválilo
jednací řád na volební období 2022-2026. Sta-
rostkou byla zvolena L. Sýkorová, místosta-
rostou R. Zach. Členy rady byli zvoleni: P. Bek,
J. Irlbek a T. Šafařík. Finanční výbor bude pra-
covat ve složení: D. Kratejl, předseda, M. Ku-
bát a R. Zdichyncová. Do kontrolního výboru
byli zvoleni: S. Šetlíková, předseda, S. Chlup
aH. Syrovec. Zastupitelstvo stanovilo výšimě-
síčních odměn pro zastupitele. Pověřilo sta-
rostku k podpisu kupní smlouvy na dům čp.
129 v Dešenicích a podpisu smlouvy o dílo s fi
CD Střechy s.r.o., Janovice n. Úhlavou, která
bude dělat střechunaKDMilence.
Na dalším jednání 28. 11. zastupitelstvo schvá-
lilo rozpočtové opatření, které vyplynulo
z koupě domu čp. 129 vDešenicích.
14. 12. zastupitelstvoschválilo rozpočetobcena
rok 2023a rozpočtovývýhledna léta 2023–2025.
Bylo schválenovodnéa stočnéna rok 2023.
Rada v říjnu schválila jednací řád na volební
období 2022–2026,dále zřídilakulturníkomisi
ve složení: I. Kindlmanová, předseda, A.Hala-
sová, J. Jonáková, Y. Suchanová a D. Tomano-
vá. Do připravované projektové dokumentace
na stavbu garážového stání v areálu tvrze
schválila rada i zahrnutí přeložky vodovodu.
Rada schválila také zakoupení 9 obrazů z pou-

ťové výstavy s náměty Dešenicka a zakoupení
společenské hry pro pétanque club.
V listopaduradaměstyse schválila rozpočtové
opatření č. 11/2022 a vzala na vědomí informa-
ci o probíhajících investičních akcích a přípra-
vě návrhu rozpočtu na rok 2023.
Vprosinci rada schválila rozpočtovéopatření
č. 13/2022, dále složení hlavní a dílčí inventa-
rizační komise. Rada vzala na vědomí pro-
gram jednání zastupitelstva 14. 12., výši pří-
spěvku na dopravní obslužnost Plzeňského
kraje v roce 2023, žádost opřidělení obecního
bytu a informaci o ukončení nájmu v pohos-
tinství Milence.

-úm-

Z činnosti rady a zastupitelstva

Rozpočet na rok 2023
Zastupitelstvo na svém jednání dne 14. 12.
2022 schválilo návrh rozpočtu na rok 2023
v podobě, kterou připravil finanční výbor.
Schválený rozpočet na rok 2023 počítá
s příjmy ve výši 32.015.217 Kč a výdaji ve
výši 33.567.600 Kč. Plánovaný schodek roz-
počtu 1.552. 383 Kč stejně jako plánované
splátky úvěrů z předchozích let ve výši
1.190.700 Kč budou hrazeny z přebytků
z minulých let.
V rozpočtu se počítá s investicemi: na
opravu střechy KD Milence (1 mil. Kč s do-
tací 50 %), opravu požární nádrže Dešeni-

ce (1,9mil. Kč, s dotací 70%), výměnu části
páteřního vodovodu (v rozpočtu částka 5
mil. Kč), výměnu plyn. kotlů v ZŠ (250 tis.
Kč), rekonstrukce dětského hřiště v Deše-
nicích u požární nádrže a rekonstrukce
WC v hostinci Dešenice.
Na účtech má městys k 31. 12. 2022 částku
16,3 mil. Kč.
Stav úvěrů k 31. 12. 2022 je ve výši 5,3 mil. Kč.

-Ing. David Kratejl,
finanční výbor-

Místnípoplatkyzakomu-
nálníodpadazapsy
zůstávají v letošním roce ve stejné výši
jako vloni tj.MP zakomunální odpad800
Kč osoba nebo nemovitost, ve vyhlášce
jsoustanovenyúlevy.Poplatek jedleobec-
nězávaznévyhláškysplatnýdo30.dubna
2023.MPzapsa je vevýši 150Kč.

Vodnéa stočné 2023
Cena vodného je od 1. ledna stanovena
na 36,06 Kč/m3 vč. DPH – tj. oproti roku
2022navýšení o 14%astočnéhona 58,30
Kč/m³ vč. DPH, zde je navýšení 6,2%.

Daň z nemovitých věcí
Upozorňujeme na povinnost podat do
31. ledna nové daňové přiznání z nemo-
vitých věcí pro vlastníky nemovitostí
v zastavěném území k. ú. Dešenice
(nová mapa) a Oldřichovice u Děpoltic
(sloučení do k. ú. Děpoltice). Více infor-
mací poskytneme v kanceláři úřadu.

Nájem hrobových míst
Obec jakožto vlastník hřbitovů v Deše-
nicích a Děpolticích má dle zákona
č. 256/2001 Sb. povinnost mít s nájemci
hrobových míst uzavřenu smlouvu. Bě-
hem letošního roku bude zpracován
pasport hřbitovů a nájemní smlouvy bu-
dou se všemi nájemci postupně uzavírá-
ny. Bližší informace v kanceláři úřadu.

Nové pachtovní smlouvy
vzhledem k dokončeným pozemko-
vým úpravám, změnám v katastrální
mapě, novým číslům pozemků a no-
vým výměrám budou na propachtova-
né obecní pozemky uzavřeny nové
smlouvy. Záměr propachtování po-
zemků byl zveřejněn 12. 1.

Vánoční stromky
můžete do konce ledna odložit v areálu
tvrze u první garáže.

Koncem roku přibyl do komunální
techniky sekací traktor Kubota,
vybavený k zimní údržbě.

Traktor Kubota
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Činnost SDH MilenceSDH Milence

pořádal dne 3. 12. 2022 jíž 14. ročník Mikuláš-
ských šipek v místním KD. Covidová přestáv-
ka, která trvala 2 roky, se projevila i na letoš-
ním počtu soutěžících letos celkem 16.
V porovnání s předcovidovou účastí, kdy
bylohráčů i k sedmdesátce, je to hodně velký
pokles. Přesto si to soutěžící užili a šipkový
turnaj, po jehož skončení byla předána
spousta hodnotných cen, proběhl v příjemné
atmosféře. Něco málo k výsledkům: Karel Vl-
ček obsadil 1.místo, na 2.místě byla Petra Ře-
hořová a třetí byl Václav Patočka. Příští rok
bychom rádi navázali turnajem májovým,
který jsme také každoročně pořádali a tímto
s předstihem všechny srdečně zveme.
Vloni pokračovaly v klubovně hasičů opět
i turnaje v pokeru. Proběhlo celkem 12 tur-
najů, kterých se průběžně účastnilo 24 hrá-
čů. Každýměsíc se odehrálo jedno kolo, a to
závěrečné pro 10 nejlepších hráčů se konalo
17. 12. 2022.

1. místo obsadil Marek Průcha, 2. místo Palo
Vice a na místě třetím skončil Jan Kováčik.
Čtvrtý bylMilan Flor a pátý a nejmenší pohár
si odnesl David Míšek. Všichni účastníci do-
stali zajímavou prémii. Tímto bych rád podě-
koval všem bez jejichž pomoci by se letošní
ročník těžko zrealizoval.

-Karel Řehoř, SDH Milence-

SDH Dešenice

Tvořivé odpoledne s vánoční tématikou si
mladí hasiči v pohodové atmosféře užili 19.
listopadu. Hasičskou klubovnou se v tento
den linula vůně vánočního cukroví, jehličí
a dalších přírodnin, ze kterých děti vyráběly
svícny a jiné vánoční dekorace. Dětské fanta-

zii a tvořivosti se meze nekladly. Vše měly
děti celé odpoledne ve své režii. Některé vý-
robky pak o týden později prodaly u příleži-
tosti zahájení adventu.
Sportovně úspěšný a společensky pestrý rok
2022 se shrnul 17. prosince na výroční schůzi.

Schůze se vedle paní starostky zúčastnili
i zástupci sborů dobrovolných hasičů ze Ze-
lené Lhoty, Hojsovy Stráže a Milenců, kteří
přijali naše pozvání.
Výroční schůzi vedl starosta sboru pan Josef
Šetlík, o činnosti roku 2022 a plánech na rok
2023 informoval velitel sboru Stanislav Kin-
dlman. Slečna Lucie Kindlmanová měla pří-
spěvek o činnosti a úspěších mladých hasi-
čů. Samozřejmě na schůzi nechyběly
informace o hospodaření sboru.
První plánovanou akcí roku 2023 je Ma-
sopust. Ten se uskuteční za doprovodu hu-
dební skupiny Narychlo v sobotu 25. února
od 13 hodin na nádvoří tvrze.
11. března se bude konat Hasičský ples.
K tanci a poslechu zahraje skupina Zenit.
Na konci dubna postavíme Máj a v květnu
všemhasičům začnou soutěže.
Sdešenickýmihasiči je sevprůběhu rokunaco
těšit. Tak ať se v roce 2023 všem dobře daří a ať
mámemožnostsesetkávataspolečněsebavit.

-Dana Tomanová, členka SDH-

V roce 2022 jsme osla-
vili 75 let od založení
sboru. Při této příleži-
tosti jsme pořádali
okrskovou soutěž.
Akce se vydařila, i po-
časí nám přálo. Naši

muži obsadili 2. místo. Ženám nepřijela žád-
ná konkurence, a tak tak si alespoň za pilné
trénování několik týdnů před soutěží odnes-
ly pohár nejvyšší. Muži se v rámci okrsku zú-
častnili ještě Šumavského hasiče v Zelené
Lhotě, odkud si přivezli pohár za 2. místo
a jen těsně je porazilo družstvo z Chudenína.
Zásahová jednotka SDHMilence měla v roce
2022 jeden výjezd – vzplanutí nečistot v ne-
pročištěném komíně. Nebylo to poprvé, co
jsme vyjížděli k hořícímu komínu, proto se
dokoupilo další vybavení pro čištění komí-
nů, které je po domluvěmožné si zapůjčit.
V roce 2022 jsme uspořádali turnaj v karetní
hře prší, Mikulášské šipky a v klubovně pro-
bíhala klání hráčů pokeru. Obec získala do-
taci ze SZIF na výměnu vrat v hasičské zbroj-
nici. Původní dřevěná vrata byla nahrazena
roletovým systémem, se kterým bude daleko
lepší manipulace. Všem členům sboru a dal-
ším lidem, kteří nám byli v roce 2022 nápo-
mocni při všech akcích a nebylo toho málo,
bych touto cestou rád poděkoval a do nové-
ho roku 2023 všem popřál hlavně hodně
zdraví. Připojuji pozvání na Výroční valnou
hromadu SDHMilence, která se koná 14. led-
na 2023 od 19 v KDMilence.

-kř-
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Celý adventní čas se děti MŠ a ZŠ připra-
vovaly na Vánoce. Vyráběly přáníčka,
dárky pro své blízké a výzdobu do školy
i domů. Do všech činností vložily nemalé
úsilí, mnoho práce, nadšení, radosti i tě-
šení. Připomněli jsme si většinu vánoč-
ních zvyků a tradic, zpívali koledy, četli

jsme a poslouchali pohádky. Bylo nás to-
tiž málo. Před prázdninami nás skolila
chřipka a neštovice.
9. prosince jsme byli na druhém výletě do
Arnschwangu. Zase si děti něco vyrobily,
dostaly bohaté občerstvení. Každé dítě za
účast na EU projektu dostalo tašku plnou

dárečků a sladkostí.
Ve škole jsme stihli
dva projektové dny.
S Pavlem Valentou
se děti hravou for-
mou učily pracovat
s počítači. S panem
Liborem Markem si
užily historický den

„Lucemburkové“.
Všechny akce byly
super, děti to bavi-
lo. Hlavně se dozvě-

děly spoustu zajímavostí, aniž by si uvědo-
movaly, že se vlastně učí.
Jako každý rok jsme donesli do krmelce
dobroty pro zvířátka, proběhla i ochutnáv-
ka cukroví a vánoční nadílka. Děti ve škole
dostaly hry a stavebnice do ŠD, míče a další
pomůcky na TV.
Za všechny žáky ZŠ, děti MŠ a celý pedago-
gický sbor vám přeji do roku 2023 hlavně
hodně zdraví, štěstí, splněnýchpřání, trochu
peněz, hodně sil a pevných nervů, fůru dob-
ré nálady, nadšení, tolerance, úcty k druhým
a jejich práci a samé dobré lidi kolem sebe.

PŘEJI VÁM ŠTASTNÝ NOVÝ ROK 2023!

-such-

Vánoce se přehnaly jak velká voda a my
jsme se sešli opět ve školce. Adventní obdo-
bí jsme si společně užívali s nadšením. Ce-
lou dobu nás provázela pohádka o první ad-
ventní vločce, která děti seznamovala se
zvyky a ukazovala, co všechno se děje, než
přijde ten den…. I ve školce dětem naděluje
„ježíšek“ pod stromeček. Děti nadílku našly
hned 2. ledna, kdy jsme se opět shledali. Dá-
rečky samozřejmě budily velké nadšení
a napětí a my jsme se tentokrát rozhodli, že
nadílka se protáhne na celý týden, aby bylo
překvapení větší a dočkaly se i ty děti, které
přijdou v průběhu týdne do školky.
Doma mají děti dárky jen pro sebe, ve škol-
ce je to přece jen jinak. Každý den jsme se
domluvili a děti utvořily skupinky, nejčastě-
ji po třech a ty měly za úkol domluvit se
a společně vybrat jedendárek, který ten den
otevřou. A… zvládly to :-) Každý rozbalený

dárek jsme si prohlédli a zjistili, k čemu
nám bude, a jak si s ním budeme hrát.
Takhle to probíhalo každý den od pondělí až
do pátku. Bylo to fajn amyslím, že jsmeměli
čas všechno řádně poznat a vyzkoušet. Od-
padlo zdivočelé trhání papírů a míchání
hraček a her dohromady. A zbylo i dost času
pohrát si dle libosti. Děti pod stromečkem
našly mnoho hezkých her a hraček, které
jim budou sloužit k zábavě i učení. Kouzel-
né období Vánoc je za námi a vyrážíme dál
spolu s novým rokem, ve kterém všem přeje-
me klid, pohodu a kopu zdraví.

Teď už se nám prodlužuje den a zkracuje
noc a my dobře víme, že zima nás sice
ještě potrápí, ale nebude trvat věčně,
tak na shledanou na jaře …;-)

-Renata Vlčková, MŠ-

Nový rok je tu

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ve středu 5. dubna 2023
v době od 13.00 do 16.00 hod.

v budově ZŠ
( 1. patro, II. třída )

Hezký pozdrav posíláme ze školky všem čtenářům :-)
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750 let oslav městyse si připomněl i Pé-
tanqueclub Dešenice, který v rámci 8. ligové-
ho ročníku připravil další soutěže. Právě v zá-
věru minulého roku na výročním jednání
všechny vyhodnotil a na zimu připravil ne-
méně zajímavou společenskou hru Cornhole.
Bylo více než jasné, že vítězem se poprvé
stane Miroslav Raišl. Po sečtení výsledků
všech dvaceti turnajů to čísla jen potvrdila.
Miroslav Raišl zvítězil s 234 body, což je o 11
více před druhou Mili Čermákovou. Mezi tě-
mito dvěma soutěžícími se nejvíce rozhodo-
valo v závěrečných kláních celé ligy. Na dal-
ších místech se umístili ostatní přihlášení
účastníci ligy (více tabulka).M. Raišl zvítězil
v pěti turnajích, pětkrát byl druhý a třikrát
třetí. Měl nejvyrovnanější výsledky v celé
soutěži, protože v 17 turnajích se umístil do
5. místa. Právem tak získal putovní pohár,

pohár pro vítěze 8. ligového ročníku, pohár
pro nejvšestrannějšího hráče a zlatou me-
daili s oceněním KRÁL PÉTANQUE.
Oceněna byla také tříčlenná družstva.
O medaile si to rozdalo celkem pět týmů
s tím, že se hrála základní utkání na jaře
a odvety na podzim. Vítězství si nakonec se
štěstím odneslo družstvo SEŠÍVANÝCH ve
složení J. Kratochvíl, M. Miškovič a J. Rejfek.
Sešívaní prohráli na jaře s Viktoriány a na
podzim s Nádražáky. Ostatní utkání byla ví-
tězná, a tak právě Sešívaní získali zlaté me-
daile s 12 body. Na druhém místě se umísti-
lo družstvo NÁDRAŽÁKŮ ve složení A.
Halasová, J. Karlovský a J. Vávrová. Nádra-
žákům vyšlo především jaro, neboť zvítězili
ve všech utkáních. Podzim byl horší, a tak
nakonec družstvo získalo 10 bodů a stříbr-
né medaile. Třetí příčku obsadili VIKTORI-

ÁNI ve složení M. Vlčková, M. Irlbeková a V.
Jandovská. Družstvu vyšla jarní část soutě-
že, kdy Viktoriánky prohrály jen se Sparťa-
ny. Podzim byl podstatně horší, a tak se zis-
kem 8 bodů získala děvčata bronzové
medaile. Další místa obsadili Sparťané
a Dukla.
Poslední soutěží, která byla také vyhodnoce-
na, byl městysem dotovaný IV. ročník Memo-
riálu Václava Úlovce. Zvítězila M. Čermáková
před J. Karlovským, J. Vávrovou a J. Šebestem.
Výroční jednání přijalo upravená pravidla
soutěží pro letošní rok, kalendářní plán tur-
najů, financování IX. ligového ročníku
a další dokumenty. Vyjádřilo také poděko-
vání úřadu městyse za podporu Pétanquec-
lubu Dešenice.

-Za Pétanqueclub Dešenice J. Rejfek-

Vítězem8. ligového ročníku se stalMiroslav Raišl

Jako řada jiných sportů, ani pétanque se
v zimě hrát nedá. A tak se hledala možnost,
čím vyplnit čas a dlouhé zimní dny do za-
hájení jarních a letních sportů, mezi nimi
i pétanque.
Možnost se našla ve hře CORNHOLE pochá-
zející z amerického kontinentu. Dnes byla
tato hra přizpůsobena i na naše české pod-
mínky a navíc se dá hrát v zimě i létě. O co
vlastně jde? Je to desková hra s patnácticen-
timetrovým otvorem, do kterého soutěžící
směřují svými hody sáčky o váze 450 g s veli-

kosti 15ti centimetrů, ze vzdálenosti cca 8
metrů. Deska je o velikosti 60 × 120 cm s mír-
ným náklonem. Soutěžící, zpravidla dva
hráči, mají k dispozici 4 sáčky, které střídavě
hází na cílový otvor. Vítězí ten, kdo nejčastě-
ji zasáhl otvor, kterým sáček propadne. Kaž-
dý zásah je hodnocen 3 body. Tedy ten,
komupropadne sáček 4 × otvoremzískává 12
bodů. Ten sáček, který zůstane na desce, je
ohodnocen 1 bodem. Sáček mimo desku
není bodován. Hraje se tak dlouho, dokud
jeden z hráčů nedosáhne 21 bodů (vítěz

setu). Hraje se na dva vítězné sety. Je-li tedy
v jednom kole stav mezi prvním a druhým
hráčem 9 (zasáhl otvor 3 ×, jednou minul) :
10 (zasáhl otvor 3 ×, jednou zůstal sáček na
desce), vede hráč číslo dva 0:1. Takto se hra-
je až do ukončení setu (do 21).
Petanquáři si takto zpestřili zimní měsíce
touto hrou, neboť je také o přesnosti, sou-
středění ale i o štěstí. Hra je k dispozici i ve-
řejnosti s tím, že je třeba si domluvit u vedení
klubu její zapůjčení k využití.

-Jan Rejfek-

CORNHOLE—nová společenská hra

Do 31. prosince 2022 splnilo všech jedenáct
studentů univerzity třetího věku Konzultač-
ního střediska Dešenice podmínky pro za-
psání do letního semestru 2023, a tak senioři
vstupují dodalší fáze studia.Kdyžuvádím, že
splnili podmínky, je tím myšleno úspěšné
ukončení tématu „České dějiny a jejich sou-
vislosti II“ závěrečným testem čítajícím 24
otázek ze všech přednášek, které si studenti
vyslechli během zimního semestru.
Blahopřání si zaslouží všichni studenti, Zde-
na Baraňáková, Milada Čermáková, Anna
Halasová, Jiří Kratochvíl, Miroslav Raišl,
Jan Rejfek, Květoslava Rosecká, Jitka Hla-

díková, Jaroslava Vávrová, Miroslava Vlč-
ková a Ivana Zahutová. A co čeká všechny
účastníky tohoto zajímavého studia v letním
semestru? Tentokrát je to téma více méně
ženské s názvem „OBKLOPENI TEXTILEM“.
Garantem studia bude Ing. Hana Pařilová,
Ph.D. V celém cyklu přednášek se studující
dozvědí něco o textilních vlákenných suro-
vinách, které tvoří základ všech textilních
výrobků. Přednášky seznámí studující
s typy tkanin a pletenin, a zkoušením jejich
vlastností. Budou seznámeni se způsoby
údržby textilních výrobků i se systémem
značení jejich kvality.
Studenti KS mezi sebou přivítají novu stu-
dentku Miloslavu Irlbekovou. Letní se-
mestr bude zahájen první přednáškou 8.
února s názvem „Od bavlny po hedvábí“.
Další budou následovat vždy po 14ti dnech.
Celé téma bude ukončeno 19. dubna. Násle-
dovat budou opět závěrečné testy z obsahu
všech přednášek.

-Jan Rejfek, účastník a tutor U3V KS Dešenice-

Senioři vstupují do další fáze studia Celkové výsledky8. Ročníku
PétanqueligyDešenice 2022
1. Miroslav RAIŠL
20 turnajů, 6648 cm, 234 b., (5/5/3)

2. Mili ČERMÁKOVÁ
20 turnajů, 6987 cm, 223 b., (4/5/4)

3. Jan REJFEK
20 turnajů, 7059 cm, 217 b., (2/6/2)

4. Josef KARLOVSKÝ
20 turnajů, 7898 cm, 190 b., (0/1/4)

5. Miroslava VLČKOVÁ
18 turnajů, 8896 cm, 185 b., (5/0/1)

6. Jaroslava VÁVROVÁ
20 turnajů, 8787 cm, 159 b., (0/0/0)

7. Josef ŠEBEST
16/2 turnajů, 9971 cm, 153 b., (1/1/2)

8. Anna HALASOVÁ
17/3 turnajů, 9982 cm, 148 b., (1/0/3)

9. Miroslav MIŠKOVÍČ
15 turnajů, 10664 cm, 140 b., (0/1/1)

10. Milosl. IRLBEKOVÁ
19 turnajů, 13379 cm, 113 b., (0/0/0)

11. Jiří KRATOCHVÍL
10 turnajů, 13379 cm, 103 b., (2/1/0)

12. Zdena KLASNOVÁ
17/2 turnajů, 13737 cm, 72 b., (0/0/0)

13. Marie MLÁDOVÁ
10 turnajů 17107 cm, 23 b., (0/0/0)

14. Věra JANDOVSKÁ – NEHODNOCENA
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Podle nejstaršího dochovaného sčítání lidu
pro Dešenice z roku 1890 byl majitelem
domu obchodník Abraham Bloch (*1850
vDešenicích), židovského vyznání. V té době
spolu s ním žila v domě jeho rodina – man-
želka Amalia (*1855), která pocházela z Nýr-
ska a děti Isidor (*1875), Laura (*1876), Ed-
mund (*1878), Anna (*1880), Elsa (*1883)
a Otto (*1887). Do rodiny se pak roku 1891 na-
rodila ještě Klara. Domácnost s nimi sdílel
ovdovělý otec Gottlieb Bloch (*1819) a služeb-
né Barbara Kurzová a Marie Lischková. Abra-
ham Bloch byl i představeným židovské ná-
boženské obce v Nýrsku. V nájemním bytě
žila ještě tříčlenná rodina Bendových.
O deset let později v roce 1900 vlastnil
dům stavitel Johann Fremuth (*1871), kte-
rý žil v domě s manželkou Magdalenou
(*1874) a dětmi Franzem (*1897), Marií
(*1898) a Johannem (*1900). Domácnost
doplňovala služka Marie Grasslová. Rodi-
na Abrahama Blocha žila v nájmu, Gott-
lieb Bloch s nimi stále sdílel domácnost
a byla zde i služebná Barbara Schwedová.
Abraham Bloch provozoval obchod se
smíšeným zbožím a vlastnil i licenci na
prodej tabáku. Krom uvedených bydleli
v domě i dva učitelé národní školy Franz
Grössl s manželkou a Franz Klima, ze zná-
mé učitelské rodiny Klimových z Červené-

ho Dřeva, v domě byl i další nájemní byt.
Roku 1910 žila v domě stále rodina Abra-
hama Blocha, nadále měl v přízemí ob-
chod se smíšeným zbožím. V domácnosti
krom manželky bydlely ještě dvě nejmlad-
ší děti, syn Otto pracoval v otcově obcho-
dě. Zůstávala zde ještě rodina učitele ná-
rodní školy Franze Grössla a nájemnice
Emilie Tauschková.
V roce 1921 už v domě žil syn Otto Bloch
s manželkou Klarou a malou dcerou Gertl
(*1920). Otto držel v domě stále obchod se
smíšeným zbožím, měl k sobě i jednoho
učně. V domácnosti žily ještě vychovatel-
ka a služka. V domě byla nově umístěna
četnická stanice. Služební byt obývala ro-
dina velitele vrchního strážmistra Františ-
ka Kaštánka (*1866), který pocházel z Kři-
žánek u Hlinska. Byt s ním sdílela
manželka Marie (*1869) s dcerami Žofií
(*1903), která pracovala jako úřednice
v obchodu s peřím v Dešenicích a Ludmi-
lou (*1904) a dvojčaty Františkem a Fran-
tiškou (*1907). Na stanici sloužili ještě
strážmistr František Zimandl (*1890), kte-
rý pocházel z Velkého Boru u Horažďovic
a četník na zkoušku Matěj Bouřil (*1896)
z Jína u Přeštic.
V soupise domů z roku 1945 je dům uve-
den pouze jako konzum, v domě bydlela

(do odsunu) rodina Petera Linzmaiera,
sládka zdejšího pivovaru a rodina Andre-
ase Schreidla. V domě byl v dalších letech
v přízemí obchod (do otevření dnešní pro-
dejny), podle popisu z roku 1986 byl už
prázdný a ve špatném technickém stavu.
V roce 1983 byl úplatně převeden na TJ
Sokol Bílá Hora Plzeň. Roku 1988 už vy-
stupuje jako vlastník Svaz požární ochra-
ny – městský resp. krajský sbor PO v Plz-
ni, který měl v úmyslu jej adaptovat na
rekreační objekt a připravil i projekt. Po
roce 1989 se dům dostal do rukou soukro-
mých vlastníků, roku 1997 jej koupil po-
slední majitel U Vintíře s.r.o. Tato společ-
nost začala s rozsáhlou rekonstrukcí –
nová střecha, okna, fasáda i stropní kon-
strukce mezi 2. a 3. podlažím. V plánu
byla galerie a v prostorách bývalého ob-
chodu kavárna. Vinou zdravotních obtíží
majitele ze SRN pana Hackera se ale stav-
ba zastavila a objekt byl od roku 2000
opakovaně nabízen k prodeji. V loňském
roce zastupitelstvo schválilo koupi domu
do vlastnictví obce za cenu 2 442 tis. Kč
v prosinci byl dům obci zapsán. K domu
náleží i pozemek, na němž dříve stála bu-
dova čp. 106 – stará škola.

-L. Sýkorová-

Na snímku je mj. vidět na domě i plechová cedule s označením četnické stanice.Foto: Museum Atelier Seidl, Český Krumlov.

Dům čp. 129 na návsi
V závěru loňského roku se obec stala majitelem domu čp. 129 na návsi v Dešenicích.
Dům má poměrně zajímavou minulost a doufejme, že i slibnou budoucnost.
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Hubertské hody
K oslavám 750 let městysu se rozhodl mys-
livecký spolek Diana Dešenice uspořádat
své první Hubertské hody. Jak chutně se dá
zvěřina připravit, mohli občané posoudit
nejen při konzumaci již známého zvěřino-
vého guláše, ale i výtečné šípkové omáčky
s jelením masem nebo sekané z divočáka.
Velký dík patří hlavně paní Soně Šetlíkové
a paní Jaroslavě Šteinerové, které nám vše
navařily a bez kterých bychom ani nemoh-
li hody pořádat. K dobrému jídlu a pití pa-
tří i dobrá muzika a o tu se nám postaral
pan Václav Denk s harmonikou.

Jelikož jsme se setkali s velmi kladným
ohlasem, a tímto děkujeme občanům De-
šenic, kteří nás podpořili, rozhodli jsme se
v roce 2023 k hubertským hodům pořádat
i svatohubertskou mši a dle mysliveckých
tradic vzdát hold zvěři, a to v kostele
sv. Mikuláše v Dešenicích 28. října 2023.

Vysazení ovocných stromů
MS Diana Dešenice chtěl v roce 2022 také
přispět ke zvelebování našeho městysu
v okolí. Proto jsme se rozhodli vysadit 20
ovocných stromů podél cesty patřící obci,
po domluvě s paní starostkou jsme vybrali

lokalitu nad hřištěm. I přes nepřízeň po-
časí se členové spolku sešli v hojném po-
čtu. Vysadili a oplotili 5 slivoní, 5 třešní, 5
letních jabloní a 5 jabloní, jejichž plody
dozrávají na podzim. Stromky jsou poříze-
ny ze školky, která se specializuje na staré
české odrůdy. Pokud se stromkům bude
dařit, občané budou moci ochutnávat plo-
dy od června do října.
Po zasazení se staly stromy majetkem
městysu Dešenice.

-Text a foto:
Veronika Machová, MS Diana-

V muzeu se v pátek 9. prosince sešli malí
výtvarníci z obou stran hranice, aby byli
přítomni vyhodnocení obrazů na téma
Kolo Evropy. Dešenické děti bohužel ne-
mohly vinou nemoci dorazit v plném po-
čtu. V muzeu kol v Arnschwangu nás přiví-
tali panHruschka a paníMünch zmuzejního
spolku a paní Connie, která předchozí vý-
tvarnou dílnu vedla. Po malém občerstvení
se i tentokrát děti vrhly do tvoření a vyrá-
běly vánoční hvězdy a vyškrabávaná přání.
Obrazy namalované při předchozí návštěvě
byly všechny oceněny, a tak si všechny děti
odnesly drobné dárečky. Vzhledem k úspě-
chu této akce bychom příští společnou vý-
tvarnou dílnu uskutečnili v dešenické škole.

-L. Sýkorová-

27. 11. proběhl na tvrzi adventní trh s hu-
debním programem na nádvoří, kde nás
rozehřálo nejen výborné svařené víno, ale
také adventní a vánoční písně v podání
flétnového souboru ZUŠ J. Kličky v Klato-
vech a souboru trubačů pod vedením Fran-
tiška Kubaně.
O týden později 3. 12. k nám dorazil soubor
středověké hudby Gutta, který připravil v re-
nesančním sále pásmo zpěvů a povídání
s vánoční tématikou. Hned druhý den se po
delší pauze otevřelo peklo ve sklepeních tvr-
ze a čertovské úkoly přišlo zdolat na 170

dětí, samozřejmě s doprovodem četných ro-
dinných příslušníků. Na nádvoří tvrze jsme
semohli podívat i na ohňové představení na
téma černá a bílá v podání místních žen
a dívek pod vedením J. Jonákové.
A nakonec 18. 12. jsme se sešli v kostele sv.
Mikuláše, abychom si poslechli koncert Že-
leznorudského smíšeného sboru pod tak-
tovkou p. Červinky. Zájemci si mohli při té
příležitosti odnést domů betlémské světlo.

-Foto: Ivana Vaňkátová,
ls-

V muzeu kol v Arnschwangu

Letošní advent byl v Dešenicích opravdu bohatý na kulturní události

Myslivecký spolek Diana



Masopustní veselí

Hasičský bál
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Zveme vás

Mysliveckýbál
13. 1., od 20.00, KD Dešenice,
Hudební doprovod Orion

Výroční schůzeSDHMilence
14. 1., od 19.00, KD Milence

Dětskýmaškarníbál
18. 2., od 14.00, KD Dešenice

Masopustní veselí
25. 2., od 13.00, nádvoří tvrze

Denžen
4. 3., od 15.00, KD Dešenice
Hudební doprovod Diadém

Hasičskýples
11. 3., od 20.00, KD Dešenice
Hudební doprovod Zenit

18. února, 14 h
Sál KD Dešenice
Zveme všechny
krásné masky na

4. 3., 14.30
KDDešenice

hudební doprovod
Diadém, Klatovy

Den žen

K 1. 1. 2023 má obec
712 obyvatel

V roce 2022 se narodili
Veronika Pytlová
Benjamin Bouček
Adam Poupa
Daniel Kalman

V roce 2022 zemřeli
Adam Novotný
Věra Lencová
Emilie Kollerová
Václav Boublík
Jaromír Soušek
Josef Novotný
Alžběta Valešová
Jiří Fraus
Emma Stuiberová

Jubilanti 2023
Leden
Karel Rába
Zdenka Denková
Miroslava Pytlová
František Šteiner

Únor
Gabriela Křesťanová
Václav Jaroš
František Lenc
Luďka Cihlářová
Eva Záňová

Březen
Miroslav Jílek
Ladislav Zeman
Miloslava Miškovičová
Jana Tomanová
Libuše Šlaisová
Zdeněk Macháč

Dětský maškarní bál

25. února od 13 h
na nádvoří tvrze.

Maskám k tanci

i poslechu zahraje kapela Narychlo

11. března, 20 h, KD Dešenice
Hudba Zenit, Klatovy


