
Foto Eva Kratochvílová

Milé čtenářky  
a milí čtenáři,
dostáváte do rukou 3. číslo Dešenické-
ho zpravodaje, kterému bychom mohli 
říkat pouťové. Letošní Anenská pouť 
nabídne krom obvyklých atrakcí ještě 
otevření nově opravených prostor deše-
nické tvrze a věřte, že prostory jsou to 
krásné a reprezentativní. Díky podpoře 
z  regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad, šikovným rukám 
pracovníků Lesních staveb a  restaurá-
torů pod vedením ak. mal. Jiřího Rataje 
zahajuje dešenická tvrz nový život nej-
spíše už poněkolikáté za svou existenci. 
Tvrz je němým svědkem dlouhé historie 
naší obce, ale po návštěvě jejích prostor 
zjistíte, že ne tak docela němým. Přijďte 
se určitě podívat. 
Tradičně bude o  pouti připravena vý-
stava výtvarných a  rukodělných pra-
cí a  v  nově opravené budově základní 
školy bude výstava připomínající 90. 
výročí otevření české menšinové školy 
v naší obci. Věříme, že i  ti z vás, kteří 
školu navštěvovali, se na výstavě dozví 
leccos nového. Podrobný program pou-
ti najdete uvnitř zpravodaje. Srdečně 
zveme na pouť vás i vaše hosty.
Ráda bych poděkovalai všem autorům 
příspěvků a fotografií a připomněla, že 
uzávěrka příštího čísla je 20. září.

 -Lenka Sýkorová-
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Poslední odstřel v mileneckém tunelu
7. června se zájemci o  historii zdejší želez-
nice sešli na mokřadu v Dešenicích, aby se 
vydali pěšky směrem k tunelu a připomněli 
si tak 140. výročí jeho proražení. Počasí bylo 
příznivé. Účastníkům zahrála pěkně do kro-
ku mládežnická dechová kapela ze Švihova 
pod vedením pana Josefa Babky. Bohužel 
původně plánovaný příjezd drezíny k tunelu 
se z  bezpečnostních důvodů neuskutečnil, 

neboť na trati probíhal tento den přesun sta-
vebního materiálu. Náladu si tím příznivci 
železnice zkazit ovšem nedali. Ti, kteří přišli 
v dobových kostýmech, u  tunelu pěkně za-
pózovali a  všichni si po symbolickém „od-
střelu“ tunel důkladně prohlédli. Po návratu 
na dešenický mokřad se přítomní osvěžili 
pivem a posilnili opečenými klobásami.
 -ls-

Vítání občánků 16. dubna se v  obřadní síni úřadu městyse 
konalo setkání našich nejmladších občanů. 
Protože se u nás dětí rodí málo, byl už mezi 
dětmi patrný věkový rozdíl. Celkem deset 
dětí doprovodili nejen rodiče, ale i  další 
rodinní příslušníci včetně jen o  něco málo 
starších sourozenců. Poděkování za pěkné 
tematické pásmo patří dětem ze základní 
školy a paní učitelce Mgr. Bostlové, která je 
s nimi secvičila. 
 -hb-IN
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Radary Milence 
Městys Dešenice získal od Plzeňského 
kraje v  dotačním titulu Bezpečný kraj 
částku 68 000 Kč na pořízení orientačních 
měřičů rychlosti při silnici II/190 v Milen-
cích. Řidiči přijíždějící zejména ve směru 
od Zelené Lhoty budou včas radarem upo-
zorněni na nutnost snížení rychlosti.

Nabídka brigády
Městys Dešenice nabízí na dohodu o pro-
vedení práce pro studenty či důchodce 
v  muzeu pivovarnictví brigádu – práci 
průvodce v období srpen, září a  říjnové 
víkendy.

Televize FilmPro
Od května má městys uzavřenu smlouvu 
s  televizí FilmPro, která připravuje repor-
táže z akcí konaných v naší obci. Záznamy 
najdete na www.filmpro.cz (aktuálně je v ar-
chivu pořadů reportáž z  okrskové soutěže 
hasičů v Milencích a z připomínky proraže-
ní mileneckého tunelu).

Projekt na opravu  
vodovodu
Zastupitelstvo na svém jednání 6. května 
2015 schválilo zadání přípravy projektu 
na rekonstrukci páteřního řadu vodovodu 
mezi Milencemi a  Dešenicemi. V  novém 
programovém období 2014-2020 budou 
vypsány dotační výzvy týkající se právě 
vodovodní infrastruktury a je tudíž nutné 
mít projekt připraven.

Oprava silnice II/190
7. července 2015 zahajuje Správa a údržba 
silnic Plzeňského kraje opravu silnice od 
křižovatky na Hodousice až po most v Mi-
lencích. Stavbu provedou Silnice Klatovy.

Aktuality z úřadu Den otců

Investiční projekty obce Dešenice
Pomalu utichá čilý stavební ruch, který Deše-
ničtí sledovali od zimních měsíců. Zateplení 
školy a školky, financované ze Státního fon-
du životního prostředí spočívalo ve výměně 
oken a dveří, zateplení půdních prostor a fa-
sády a  nová střecha na přístavku mateřské 
školy. Část stavby hradila ze svých prostřed-
ků obec (v obou budovách jsou obecní byty, 
a na ty se dotace nevztahovala). Celkové ná-
klady na stavbu činily 4, 35 mil. Kč včetně 
DPH, podíl obce je 10 %. Během rozsáhlých 

oprav dešenické tvrze ve II. etapě byly odha-
leny renesanční fresky, jejichž restaurování 
si vyžádalo prodloužení termínu dokončení 
stavby vzhledem k časově náročnému postu-
pu, kteří musejí restaurátoři dodržovat. Nově 
opravené prostory tvrze se návštěvníkům 
otevřou o anenském pouťovém víkendu, kdy 
bude v muzeu šumavského pivovarnictví den 
otevřených dveří. Celkové náklady na stavbu 
činily 20,5 mil., podíl obce 15 %.
 -ls-

V neděli 21. června jsme v Dešenicích oslavili 
poprvé mezinárodní den otců. Z Plzně přijel 
s  pestrým programem Autobus 2015, který 
vyjíždí v  rámci Evropského hlavního měs-
ta kultury, jímž je letos právě Plzeň. Tátové 
a děti si mohli vyzkoušet žonglování, střelbu 
z luku a tzv. slackline, což je chůze po napnu-
tém laně mezi stromy. Ve stanu byla připra-
vena pohádka o perníkové chaloupce vtipně 
podaná manžely Doubravovými z  Mlázov. 
Odvážlivci podnikli cestu autobusem 2015 
po Plzeňském kraji, při níž nechyběly adre-
nalinové momenty. Zkrátka, i  když počasí 
na první letní den rozhodně nevypadalo, na 
koupališti panovala dobrá nálada.

Foto Jana Šafaříková  -ls-
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Turnaj v šipkách 
zná své vítěze
V  Kulturním domu Milence se 9. května 
konal již 9. ročník Májového turnaje v šip-
kách. Zaregistrovat se přišlo celkem 18 
dětí a 18 dospělých, z těch si 1. místo „vy-
házel“ Jiří Bureš, 2. místo obsadil Radek 
Nový a na 3. místě skončil Aleš Karásek.

 -Karel Řehoř, velitel SDH Milence-

S D R U Ž E N Í
D O B R O V O L N Ý C H 
H A S I Č Ů

SDH MILENCE

Zdařilá soutěž okrskových  
družstev v Milencích

23. 5. 2015 se po 13 letech konala na fotbalo-
vém hřišti v Milencích okrsková soutěž ha-
sičských družstev, jejíž přípravu zajistilo 

tamní SDH. Milenečtí se na pořadatelství 
připravovali pilně od jara a  na průběhu 
soutěže to bylo znát. Účast dobrovolných 
hasičů byla hojná – v mužských družstvech 
změřili své síly borci z  Děpoltic, Dešenic, 
Hojsovy Stráže, Milenců, Zelené Lhoty, 
Železné Rudy a  Žíznětic. Ženská družstva 
vyslaly Dešenice, Milence, Zelená Lhota 
a  Žíznětice, celkem 11 družstev. Souboj to 
byl napínavý, za vydatného povzbuzová-
ní četných diváků. Soutěžilo se ve štafetě 
a útoku. Obě první místa patřila s přehle-
dem Žíznětickým.

 -Karel Řehoř, velitel SDH Milence-

SDH DEŠENICE

Dešeničtí hasiči bodovali téměř všude
SDH Dešenice pod vedením S. Kindlmana 
a J. Šetlíka ml. se po jarní přípravě zúčast-
nilo hned několika soutěží. První z nich se 
konala v  Bystřici nad Úhlavou, kde muži 
skončili na 2. místě za Záhorčicemi. Ná-
sledovala „Nýrská osma“ a i zde Dešeničtí 
obsadili druhou příčku tentokrát za cel-
kem Neznašov. Poté se Dešenice účastnily 
okrskové soutěže, velmi dobře připravené 
SDH Milence. Zde muži obsadili 3. příčku, 
ženy byly ještě o  stupínek lepší. Pozitivní 
je, že se této soutěže zúčastnila všechna 
SDH v  rámci městyse. V  Žízněticích obsa-
dily ženy 2. místo a děti zvítězily.
 Prestižního vyřazovacího kola se násled-
ně 5. června v Malém Boru účastnily ženy. 
Zde vyhrály a postoupily do okresního kola 
v  Čejkovech. Tam se jim již tak nedařilo 
a  obsadily pátou příčku. I  děti se zúčast-

nily úvodních tří soutěží. V Běšinech obsa-
dila obě družstva, tedy mladších a starších 
žáků shodně 5. místa. V jednotlivcích ale 1. 
místo vybojovala K. Vávrová a  5. místo Š. 
Svobodová. 5. místo obsadila obě družstva 
také v  závěrečném kolu hry Plamen. Pod-
statně lepšího umístění dosáhly děti v Nýr-
sku, kde mladší získaly 3. místo a  starší 
žáci byli první. Od 27. června začalo pro 
děti ligové klání. Vyvrcholení a představe-
ní bude jistě na 33. ročníku memoriálu Fr. 
Zachera v Dešenicích 4. července odpoled-
ne. Zde se také poprvé představí nové se-
niorské družstvo dešenických „mazáků“. 
Připomeňme ještě závěrem, že delegace 
SDH Dešenice se 2. května prezentovala na 
svěcení nového praporu SDH ve Strážově.

 -Jan Rejfek, člen SDH Dešenice-

SDH ŽÍZNĚ T ICE

Úprava rybníků

V  sobotu 18. dubna se sešli členové SDH 
Žíznětice a další tamní občané, aby udělali 
terénní úpravy horního rybníka (nová vý-
pust a položení trubek do přepadu) a u dol-
ního rybníka vyzdili kamenné břehy. Po-
děkování náleží zejména panu Václavu 
Tomanovi a místostarostovi panu Romanu 
Zachovi.
 -ls-

Soutěž hasičů

V  sobotu 30. května odpoledne proběhla 
v  Žízněticích úspěšně soutěž dobrovol-
ných hasičských družstev za hojné účasti 
hasičů i  diváků. Ve dvou útocích se utka-
li hasiči a  hasičky z  Běšin, Dešenic, Mi-
lenců, Neznašov, Záhorčic, Zelené Lhoty 
a  samozřejmě domácích Žíznětic, celkem 
10 družstev. Každé družstvo provedlo dva 
útoky. Nejlepší čas mezi muži měli Záhor-
čičtí - 59,1 (součet obou útoků), druzí byli 
Neznašovští s  časem 62,5 a  třetí příčku 
obsadili muži z Dešenic (86,3). V ženách si 
nejlépe vedly Dešenice s časem 78,6, s vel-
kým odstupem následované Zelenou Lho-
tou (123,8) a Milencemi (163). 
 -ls-



4 Dešenický zpravodaj / červenec 2015

Sběr papíru
I letos jsme se zapojili do soutěže sběrných 
surovin – sběr víček a starého papíru. Naše 
škola se umístila na 2. místě v  Plzeňském 
kraji, za což obdržíme finanční odměnu. 
Ráda bych poděkovala všem, kteří se soutě-
že zúčastnili. Poděkování patří i veřejnosti 
za pomoc se sběrem, i když v naší škole děti 
už nemají. Děkujeme.

Výsledková listina ZŠ:
1. Jan Mareš . . . . . . . . . . . . . . 800 kg
2. Pavel Koleňák . . . . . . . . . . 620 kg
3. Natálie Ptáčníková . . . . . . 570 kg

V průběhu školního roku jsme ukončili do-
tační program EU Peníze školám. Poslední 
investicí byla interaktivní tabule s  data-
projektorem. S její instalací jsme ale počkali 
až po výměně oken. Práce s novou techni-
kou obohatí a zpestří výuku a děti moc baví.
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 soutě-
žích, rodiče za trpělivost a pochopení, úřad 
Městyse Dešenice za celoroční podporu a po-
moc, organizační složky městyse, především 
hasiči, za pomoc při mimoškolních akcích, 
všichni sponzoři za štědré dary. Děkujeme! 

Ale teď už jsou před námi zasloužené 
prázdniny! Tak si je všichni užijme ve 
zdraví a pohodě! 
Hodně výletů, sluníčka, zábavy, nevšed-
ních zážitků, nových kamarádů a  v  ne-
poslední řadě také radost z vysvědčení.

 -Stránku připravila Yva Suchanová-

HURÁ PRÁZDNINY!

Školní rok jsme ukončili jednak školní 
akademií v pátek 26. 6. 2015 v KD Dešenice 
a  hlavně předáním vysvědčení v  úterý 30. 
6. 2015. Máme za sebou kus práce, spousta 
věcí, akcí se povedla. Vzdělávání žáků ZŠ 
a MŠ proběhlo v souladu s RVP ZV a podle 
plánů práce. Některým se dařilo lépe, ně-
kterým méně. Ale tak to v normálním životě 
chodí. Všichni nemůžeme být ve všem do-
konalí. Zúčastnili jsme se soutěží výtvar-
ných, recitačních, čtenářské i  sportovních. 
Do Nýrska posíláme celkem dobré žáky. 
Pokud se budou snažit a  svědomitě se při-
pravovat, rozhodně se neztratí. Poznámka: 
dobrých věcí si nikdo nevšímá, to je tak ně-
jak samozřejmost. Žáci, kteří od nás odešli 
minulý rok, mají výborný prospěch, pokra-
čují v reprezentaci v různých soutěžích a pa-
tří v Nýrsku k nejlepším žákům!
Konec školního roku jsme měli opět pestrý. 
4. a  5. ročník absolvoval povinnou výuku 
dopravní výchovy v Klatovech, všichni zís-
kali řidičský průkaz pro cyklisty. S  1. – 3. 
ročníkem jsme byli na cyklistickém výletě 
v Nýrsku. Musím všechny děti pochválit za 
svědomitý přístup, vzorné chování a fyzic-
kou kondici.
Podnikli jsme ještě několik menších výletů 
pěšky do okolí např. na Pajrek, do Nýrska 
na divadelní představení…

Školní výlet byl letos vlakem do Švihova. 
Jeli jsme společně se školkou, bylo to fajn, 
protože vlakem jsme hodně dlouho nikde 
nebyli. Na hradě byl pro všechny děti při-
praven program: prohlídka hradu přizpůso-
bená dětem, vtipné divadelní představení 
v sýpce a výtvarná dílna, kde si děti samy 
vyrobily zvířátka ze dřeva.

Děti a žáci ZŠ a MŠ Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace

Srdečně zvou rodiče a širokou veřejnost na pouťovou
výstavu dětských výtvarných prací a výrobkůdo krásně opravené budovy základní školy
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Milenecká pouť
Víkend o  svaté Marii bude v  Milencích ve 
znamení pouťových oslav. Ať už máte pouť 
spojenou s papírovými růžemi ze střelnice 
či kolotočem, těšíte se na koláče s rozinka-
mi a mandlemi, marcipán, srdce z perníku 
nebo dobře opečenou klobásu, rádi pomě-
řujete své síly při sportovním utkání, jehož 
průběh ještě rozeberete s přáteli při večerní 
zábavě nebo dáváte přednost klidu a  času 
bloumání mezi vystavenými uměleckými 
díly, určitě si přidejte do svého kalendá-
ře poznámku na víkend od 11. do 13. září. 
Přijďte se přesvědčit, že vše „pouťové“ na-
jdete!
 -Text a foto Katka Beková -

POZOR!
Změna termínu soutěže
Pod záštitou Klubu žen, aneb „Spolku 
pro radost“ se uskuteční v  KD Dešenice 
soutěž o  nejlepší a  nejchutnější „Pošu-
mavsko-dešenický guláš“. V  minulém 
vydání zpravodaje jsme uvedli nespráv-
ný termín soutěže. Ten je 19. září 2015 
od 13.00 do 17.00 hodin. Do této soutě-
že se může přihlásit každý, kdo má rád 
dobrá jídla a propozice umožnují ve dvou 
kategoriích, masové a nemasové guláše, 
přihlásit dva vzorky. Další podmínkou je 
přihlásit se do soutěže dle pokynů do 14. 
9. písemně, elektronicky nebo telefonic-
ky, což je uvedeno na jinem místě tohoto 

zpravodaje. Chutnost gulášů bude posu-
zovat odborná, ale i laická porota, vybra-
ná z náhodných návštěvníků soutěže. Je 
připravena i videoprojekce o dalších po-
chutinách, k  poslechu bude doprovázet 
celou soutěž harmonikář a provázet ji bu-
dou známé osobnosti. Sobotní zářijové 
odpoledne tak může být nejen zábavné, 
inspirující ale i  poučné co do gurmán-
ské oblasti, s níž se pravidelně a to i ně-
kolikrát denně setkáváme. Přihlaste se 
a přijďte se podívat, inspirovat a pobavit.

 -Jan Rejfek-

Studenti univerzity 
ukončili další semestr

Všech jedenadvacet studentů Virtuální 
univerzity třetího věku, konzultačního 
střediska v Dešenicích, ukončilo úspěšně 
další semestr, tentokrát zaměřený na ději-
ny oděvní kultury II. Velmi zajímavý ob-
sah připravený lektorem Ing. Petrem Ty-
línkem, který se historií oděvů a dalšími 
souvisejícími tématy zabývá po celý svůj 
profesní život. Tuto část historie odívání 
podal velmi poutavě, a  tak se toto téma 
stalo přijatelné i  pro nové studenty, na-
víc muže, pro které není odívání to pravé 
ořechové. Všichni se následně společně 
s  ostatními studujícími scházeli již sou-
kromě u  počítače nejen ke konzultacím 
ale i testům, které bylo třeba po každé lek-
ci složit. Na závěr bylo třeba udělat i test 
závěrečný, čítající 24 otázek ze všech šesti 
částí celého semestrálního kursu. Stu-
denti touto cestou opět děkují ing. Heleně 
Boučkové, která středisko vedla. Dalším 
tématem, které si studenti vybrali je ob-
last potravinářství. Semestr bude zahájen 
na přelomu měsíců září a říjen 2015. 
 
 -Jan Rejfek, absolvent semestru VU3V-

VU3V
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Volejbal

„Co si zajít někdy zahrát volejbal?“ Tato 
otázka padla zhruba před 10 lety a  od té 
doby se pravidelně schází parta lidí. Schá-
zejí se na hřišti u koupaliště nebo přes zimu 
v hale ZŠ v Nýrsku.

Družstvo se pravidelně účastní turnajů 
v blízkém okolí, např. v Pocinovicích, Libko-
vě nebo v Nýrsku. Protože se ale jedná oprav-
du o  „ryzí amatéry“, řídí se často známým 
olympijským heslem – není důležité zvítězit, 
ale zúčastnit se. Přesto mají na svém kontě 
i několik ocenění za 3. místa.
Sami jsou pořadateli turnaje smíšených 
družstev a turnaje žen, které probíhají v hale 
ZŠ Komenského ul. v Nýrsku.
Jestli máte čas a chuť si zahrát, stačí se do-
mluvit a přijít. Scházíme se pravidelně v pon-
dělí od 19 hod.
 -Tomáš Šafařík-

TJ Start Dešenice
Po podzimní části sezony jsme byli na 
čtvrtém místě. Bohužel jaro nám tak ne-
vyšlo a  skončili jsme na desátém místě. 
Jaro bylo hodně poznamenáno zraněním 
klíčových hráčů, ale nechceme se vy-
mlouvat. Na příští sezónu se chceme lépe 
připravit a rádi bychom skončili na před-
ních místech tabulky třetí třídy. V jedná-
ní jsou tři noví hráči, z nichž hlavně Rosťa 
Steiner by měl být oporou. Potěšitelné je 
také, že se uzdravuje Luboš Kajínek, kte-
rý je pro nás klíčový. Škoda jen, že skončil 
náš trenér Zdeněk Trnka, který u fotbalu 
strávil čtyřicet let a dle jeho vyjádření si 
od něho chce odpočinout. Věříme, že to 
není jeho poslední slovo a  že nám ještě 
v  příštích letech pomůže. I  tak je třeba 
touto cestou Zdeňkovi poděkovat. Není 
to jen náš problém, končí funkcionáři 
například v  Janovicích, Týnci, Železné 
Rudě atd. Lidí, kteří jsou ochotni trávit 
svůj volný čas ve prospěch jiných, je stále 
méně. Je samozřejmě jednodušší kriti-
zovat a  nic nedělat (podle zásady „Kdo 
nic nedělá, nic nezkazí“). O český fotbal 
nemám strach. Kdyby skončil Pavel Vrba 
v reprezentaci, tak stačí zajít do dešenické 
hospody a najdeme tam hned několik tre-
nérů, kteří by to zvládli určitě lépe než on. 
Škoda jen, že největší kritici si nevzpomí-
nají na časy, kdy hráli oni a jezdilo se na 
fotbal v osmi lidech rovnou z hospody. Na 
naše zápasy chodí v průměru padesát až 
šedesát diváků. Někteří z nich s námi jez-
dí i na venkovní zápasy. Jsme moc rádi, že 
máme tolik fanoušků a děkujeme jim za 
jejich přízeň. Hlavní dík, ale patří vede-
ní městyse, že náš klub podporuje. Byla 
by velká škoda, aby v  Dešenicích fotbal 
skončil, ale bez pomoci obce by to asi ne-
šlo. Naše zázemí jsme rozšířili o pergolu, 
kterou jsme využili i v sobotu 20. 6., kdy 
jsme měli dokopnou. Chtěli bychom touto 
cestou poděkovat i  našim dalším spon-
zorům. 18. 7. od 9 hod se koná na Deše-
nickém hřišti memoriál Karla Poláka, na 
který vás tímto zveme. O týden později na 
naši pouť si zahrajeme s našimi fanoušky 
přátelské utkání od 16 hod. A pak již za-
čne nový ročník soutěže.

 -Václav Pytel, předseda klubu -

Dešenická účast na mistrovství 
světa v canicrossu

Canicrossu (terénní běh se psem) se věnuji asi 
rok a půl, běhám s 3letým psem plemene bel-
gický ovčák malinois - Robinem.
Máme za sebou několik úspěšně zaběhnutých 
závodů v délce od 7km do 50km. Zatím největ-

ší naší výzvou byla účast na mistrovství světa 
belgických ovčáků, které se konalo letos v Čes-
ké republice v Písku. V kategorii žen se zúčast-
nily závodnice z několika zemí jako Německo, 
Finsko, Rakousko a samozřejmě z Čech.
Startovalo se z hlavního stadionu v intervalu 
dvaceti vteřin, za úžasné atmosféry a za pod-
pory několika tisíc diváků. Robin na startu 
nezaváhal a  od začátku běžel na 110%, od 
druhého kilometru jsme se dostali do čela 
závodu a vedli jsme až do cíle. Doběhli jsme 
s  Robinem jako první, s  druhým nejlepším 
časem a dovezli jsme si tak domů krásný titul 
vicemistrů světa.
Pokud vše půjde podle plánu, chtěli by-
chom s  mým čtyřnohým parťákem zkusit 
štěstí i v roce 2016, kdy se mistrovství světa 
přesune do Francie.
 -Zuzana Marková- 

SK Norton Milence
V neděli 21. 6. 2015 skončila jarní část Kla-
tovské ligy v malé kopané. Ta se výsledko-
vě moc nepovedla Nortonu Milence, který 
si jedinou výhru schoval až na poslední 
kolo, kdy na domácím hřišti zvítězil nad 
Modrou nudlí 7:0. V  podzimní části, která 
bude zahájena v druhé polovině srpna tak 
budeme dohánět mírnou ztrátu na celky, 
které jsou před námi. Na další zápasy, ale 
nebudou muset příznivci malé kopané če-
kat až do srpna. Již 11. 7. 2015 proběhne na 

hřišti v  Milencích v  pořadí již 11. ročník 
Memoriálu Josefa Staňka. Začátek je sta-
noven na 9,00 hod, prezentace týmů pro-
běhne od 8,00–8,30 hod. Týmy se mohou 
přihlásit v předstihu také na email: norton. 
milence@centrum.cz. V  průběhu turnaje 
proběhne dovednostní soutěž o sud piva, do 
které se mohou přihlásit i diváci. Občerstve-
ní po celou dobu turnaje zajištěno.
 
 -David Kratejl-

Triatlon
Milenečtí zvou na závod v  triatlonu, který 
proběhne 5. července. Od 17 hod. se můžete 
zaregistrovat na hřišti SK Norton v  Milen-
cích, a pak už vyrazit na trať. Na kole ujedete  

5–6  km, zaběhnete 1 km a  na koupališti 
v Dešenicích uplavete 100 m a to vše pokud 
možno co nejrychleji A. Nebudete-li závodit, 
přijďte alespoň fandit!
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Naše obce: Děpoltice a Oldřichovice
Děpoltice (něm. Depoltowitz) jsou posazeny 
malebně na návrší pod úpatím Želivské-
ho vrchu. Zdaleka viditelná je dominanta 
kostela sv. Isidora, postaveného roku 1805 
na místě kaple z  roku 1751. Děpoltice jsou 
spojeny odedávna s  Oldřichovicemi (něm. 
Olschowitz), obě katastrální území dělí 
přibližně silnice. Děpoltice však postupem 
času Oldřichovice zastínily, takže dnes Ol-
dřichovice existují už právě jen jako kata-
strální území. První zmínka o  Děpolticích 
je z  roku 1379, v  berním rejstříku plzeň-
ského kraje, kdy panství Dešenice vlastnil 
Racek Kanický z  Čachrova. Oldřichovice 
se poprvé objevují roku 1383. Osídlení zde 
postupovalo pomalu, o  obyvatelích máme 
zprávu až z  berní ruly z  roku 1654, kdy 
měly Děpoltice 2 sedláky, 7 chalupníků, 3 
nově osedlé a  2 ovčáky. V  Oldřichovicích 
žil 1 sedlák, 5 chalupníků a  3 pohořelí. 

Roku 1789 bylo v  Děpolticích 26 a  v  Old-
řichovicích 24 domů. V  roce 1839 máme 
v  Sommerově topografii i  podrobnější po-
pis obou vsí: mj. jediný uvádí pro Děpoltice 
i  pojmenování Leopoldowitz (šlo o  omyl), 
v  nichž žilo ve 29 domech 263 obyvatel. 
Tehdy bychom zde našli školu, lokalii (du-
chovní správa s  vlastním knězem mimo 
sídlo fary, zde od r. 1785, pod jejíž správu 
náležely Oldřichovice, Divišovice, Městiště 
a Datelov) a samozřejmě nechyběl hostinec. 
Oldřichovice měly tehdy 31 domů a 228 oby-
vatel, rovněž hostinec, emfyteutický dvůr 
Fleischhöfe a  samotu Schusterhäusel, ty 
celkem 5 domů. Od roku 1850 byly Děpoltice 
samostatnou obcí, pod jejíž správu náleže-
ly Oldřichovice, Divišovice, Městiště a Da-
telov. Lokalie byla roku 1857 povýšena na 
farnost. Rok 1893, kdy žilo v Děpolticích ve 
30 domech 222 obyvatel, včetně samot Lie-

ferhaus a Siebenhackerheilhaus a v Oldři-
chovicích včetně samot Fleischhöfe a  Va-
vínský Dvůr (Babiny) celkem 214 obyvatel 
ve 30 domech naznačuje, že obyvatel už 
tehdy zvolna ubývalo. Odsun původních 
obyvatel zavinil postupný dramatický po-
kles počtu obyvatel. V roce 1981 zde žilo 71 
obyvatel, dnes 47.
Za zmínku stojí děpoltická škola. Podle udá-
ní školní kroniky zde výuka probíhala už 
od roku 1720, kantor ovšem zastával i práci 
kostelníka a učilo se jen v zimě. Na základě 
tereziánských školských reforem byla škola 
zřízena roku 1787. Zpočátku ji navštěvovalo 
15 dětí. Od roku 1788 skládaly děti veřejné 
zkoušky a jejich výsledky byly natolik pře-
svědčivé, že hned týž rok začalo do školy 
chodit 86 dětí. Jak bylo tehdy obvyklé, škol-
ní třída sloužila zároveň jako byt učitele. Ve 
škole se krom tzv. trivia (odtud slovo trivi-
ální) tedy výuky čtení, psaní a počtů, učily 
děti i  ručním pracím. Nová školní budova 
byla postavena roku 1829, poté, co na ni byl 
získán pozemek od oldřichovického rych-
táře. V roce 1895 byla povolena expozitura 
školy Městiště v  Datelově, kde vyučování 
probíhalo v domě Josefa Fleischmanna. Za 
1. republiky postavili Děpoltičtí novou ško-
lu, která však při stavbě svými rozměry už 
přesahovala počet dětí, které do ní dochá-
zely. Školní výuka v  Děpolticích skončila 
v roce 1975. 

Mapka se zakreslením křížků  
a kapliček, M. Štefl -ls-

Anenská pouť, 24. 7.–26. 7. 2015
Pátek, 24. 7.
16.00: zahájení výstavy k 90. výročí ote-
vření české menšinové školy v Dešenicích, 
základní škola
17.00: zahájení výstavy výtvarných a ru-
kodělných prací, výstavní prostory tvrze
18.00: otevření expozice muzea pivovarnic-
tví, nově opravené prostory tvrze
Sobota, 25. 7.
13.00–17.00: výstava výtvarných a rukoděl-
ných prací, den otevřených dveří muzea 
pivovarnictví 

13.00–17.00: výstava k 90. výročí české 
menšinové školy, základní škola
13.00–17.00: festival domovarníků a ochut-
návky z minipivovarů
16.00: přátelské fotbalové utkání TJ Start 
Dešenice vs. fanoušci
21.00: pouťová zábava, skupina Pohoda, 
nádvoří tvrze
Neděle, 26. 7.
10.00–17.00: výstava výtvarných a ru-
kodělných prací, den otevřených dveří 
muzea pivovarnictví 

10.00–17.00: výstava k 90. výročí české 
menšinové školy, základní škola 
10.00–12.00: MS Diana výstava a zábavný 
kvíz, renesanční sál, tvrz Dešenice
10.00–17.00: karikaturista Petr Šrédl, 
nádvoří tvrze
11.30: poutní mše svatá, kostel sv. Mikuláše
13.00–17.00: festival domovarníků a ochut-
návky z minipivovarů, nádvoří tvrze
14.00: promenádní koncert, dechová kape-
la Domažličanka, nádvoří tvrze
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V RO C E 2015 N Á S O P US T I L I …
† Terezie Šetlíková
† Vlasta Kostlivá

† Emilie Pangerlová
† Josef Hrach

† Karel Krejčíř

Blahopřejeme jubilantům
Od 14. července
Emanuel Vlček 65
Václav Jiřík 76
Marta Vančurová 73
Marian Búci 79
Martin Boček 50
Karel Soušek 85

Srpen
Josef Skala 77
Josef Nový 77
Jiřina Pangerlová 60
Jaroslav Presl 60
Karolina Lencová 87
Helena Záňová 65
Marta Hošťálková 50
Helena Kratochvílová 70
Marie Mládová 72
Václav Pomahač 50
Marie Slunčíková 70
Jaroslav Urbánek 65

Do 10. září
Jarmila Alexandrová 60
Zdeňka Jiříková 75
František Straka 86

Triatlon
5. 7. 2015, 17.00, hřiště  
SK Norton Milence

Memoriál Josefa Staňka
Turnaj v malé kopané
11. 7. 2015, 8.00, hřiště  
SK Norton Milence

Memoriál Karla Poláka
Fotbalový turnaj
18. 7. 2015, 8.00, TJ Start Dešenice

Turnaj v lacrossu
18. 7.–19. 7. 2015,  
hřiště SK Norton Milence

Anenské pouťové slavnosti
24.–26. 7. 2015, Dešenice

Ferda Mravenec
premiéra AMOKu
6. 9. 2015, 17.00, Mokřad Dešenice

Pouť Milence
11.–13. 9. 2015

Pouť Divišovice 
12. 9. 2015, 15.00,  
mše svatá, kaplička

Pošumavsko-dešenický guláš
19. 9. 2015, 13.00, KD Dešenice

Přednáška Petra Tylínka
Přednáška P. Tylínka odborníka na 
dějiny odívání
9. 10. 2015, 18.00,  
renesanční sál tvrze

Zveme vás 

Dešenický zpravodaj připravila redakční rada ve 
složení: Helena Boučková, Lenka Sýkorová, Jan Rejfek 
a Tomáš Šafařík. 3. číslo IX. ročníku vyšlo 3. července 
2015 nákladem 300 ks výtisků. Příspěvky zasílejte na 
adresy: oudesenice@nextra.cz a obecdesenice 
@nextra.cz • Evidováno MK ČR E 17235

V RO C E 2014 S E N A RO D I L I …
* Kristýna Marešová

* Nikol Jungová
* Václav Reitmayer

* Sofie Walzová

Zábavný kvíz o pouti
Myslivecké sdružení Diana Dešenice v rám-
ci dešenické pouti uspořádá výstavku s my-
sliveckou tematikou doplněnou zábavným 
kvízem pro děti i dospělé. Akce proběhne 
v neděli 26. července 2015 od 10 do 12 hodin 
v renesančním sále dešenické tvrze.
 -lf-

Fotbalový  turnajMemoriál Karla Poláka18. 7. 2015, 8.00TJ Start Dešenice 

TRIATLON
5. 7. 2015, 17.00  

HŘIŠTĚ SK NORTON MILENCE

Pouť  
Divišovice
12. 9. 2015 | 15.00  

mše svatá 
kaplička


