
Foto Eva Kratochvílová

Milé čtenářky  
a milí čtenáři,
poslední letošní číslo Dešenického zpra-
vodaje vám přináší souhrn zajímavostí 
a  událostí z  naší obce a  pochopitelně 
také výčet kulturních akcí v posledním 
čtvrtletí. 
Pomalu utichl ruch na všech stavbách, 
které byly během léta dokončeny. A  tak 
se může obec pochlubit novou fasádou 
a okny na škole i školce včetně jejich za-
teplení. Byly dokončeny opravy místních 
komunikací a  pro občany byl zpřístup-
něn nový chodník u křižovatky v Milen-
cích. To vše jistě přispívá ke zlepšení ži-
vota v naší obci.
Během letošní pouti si většina z nás ne-
nechala ujít prohlídku nově otevřeného 
pivovarského muzea. O  tom,že je zde 
opravdu na co se dívat, se přesvědčila 
celá řada návštěvníků,která do něj již za-
vítala. S jeho prostory a ukázkami expo-
nátů se mohli také seznámit diváci ČT 1 
v reportáži Toulavé kamery.
V tomto čísle najdete také informace o li-
dech, kteří se rozhodli zvelebit své okolí.
Ve svém volném čase a ze svých prostřed-
ků opravili boží muka,která teď zdobí 
krajinu v okolí Děpoltic.
I když se v současné době přihlásil o slo-
vo teprve podzim, konec roku se i  tak 
nezadržitelně blíží. S ním je spojena celá 
řada akcí, které si pro Vás připravili míst-
ní spolky a  na které jste srdečně zváni. 
Závěrem bych ráda poděkovala všem 
organizátorům těchto akcí i autorům pří-
spěvků do tohoto vydání. Uzávěrka příští 
čísla bude 20.prosince.
 -Lenka Sýkorová-
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Rozhovor s Petrem Šrédlem (www.sredl.eu) 
plzeňským kreslířem, grafikem a ilustrátorem speciálně pro Dešenický zpravodaj.

Petr Šrédl a jeho kresby byly jednou z atrakcí 
letošních pouťovýh oslav. Mnoho z nás si ne-
chalo od něj namalovat karikaturu, někteří 
dokonce i podle fotografie. Někteří jsme do-
konce čekali i frontu, až na nás přijde řada.
1) Kreslil jste je tuší a černým fixem?
Ano, kontury jsou kreslené lihovým fixem 
a stínování je ředěnou tuší.
2) Co Vás na karikaturách baví?
Nejvíce mě baví, že nemusím sedět mode-
lem já a hlavně že po pěti minutách stavu 
je legrace. 

3) Stalo se Vám, že někdo Vás obrázek odmítl 
převzít, protože se nepoznal?
Naštěstí zatím ne. (musím zaklepat). 
4) A poznávají se lidé na obrázcích často?
Základní rysy tam jsou vždy, doufám, i když 
je to karikatura a  od reality vzdálená, je to 
vlastně okamžitý pohled kreslíře, jak vidí 
dotyčného člověka.
5) Přijel byste příští rok do Dešenic na pouť 
znovu?
Pokud mne pozvete, přijedu rád.
6) A co vzkážete Dešenickým? 
Chci jim poděkovat za skvělou atmosféru, za 
legraci při kreslení, za zájem o mou kresbu 
a přeji jim spoustu skvělých akcí, jako byla 
ta, kde jsem mohl být.

-Eva Kratochvílová-
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Od 5. října 2015 má dešenická pošta 
novou otevírací dobu.
Po, Út  11–16
St 8–12
Čt 14–16
Pá zavřeno

POZOR!
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Kanalizace 
Připomínáme občanům, že termín na-
pojení na splaškovou kanalizaci v  De-
šenicích a  Milencích je do konce října 
letošního roku. Ti, kdo se chtějí připo-
jit, musejí sami kontaktovat firmu, kte-
rá je připojí a  před zasypáním oslovit 
pracovníky DSO Údolí pod Ostrým 
(Ing. Necuda z MěÚ Nýrsko, J. Tureček), 
aby zkontrolovali, zda jsou napojeni 
správně. Bližší informaci vám poskyt-
neme v kanceláři úřadu městyse.

Nová vyhláška  
o odpadech
Zastupitelstvo schválilo na svém jednání 
23. 9. novou obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2015 o  nakládání s  odpady. Podle 
novely zákona o  odpadech musejí obce 
vyřešit likvidaci rostlinného odpadu 
a nakládání s kovy. Úplné znění vyhláš-
ky najdete na úřední desce a webových 
stránkách městyse.

Svoz nebezpečného  
odpadu
Nebezpečný odpad tj. kompletní chlad-
ničky, mrazničky, pračky, trouby, vysa-
vače, žehličky, počítače, televize, osvět-
lovací tělesa, vrtačky, pily, šicí stroje, 
hračky na baterky, ojeté pneumatiky 
z osobních vozidel, barvy, staré mastné 
hadry apod. bude svážen 31. 10.

Kotlíkové dotace
Ministerstvo životního prostředí vyhlá-
silo výzvu na výměnu zastaralých kotlů 
domácností za nové, rozdělováno bude 
celkem 9 mld Kč. Výzvy pro občany pak 
budou vyhlašovat jednotlivé kraje. K žá-
dosti je nutno doložit fotodokumentaci 
stávajícího kotle napojeného na otop-
nou soustavu, komínového tělesa, uve-
dení jeho typu (odhořívací, prohořívací 
apod.), materiálu (ocel, litina) a  jmeno-
vitého výkonu. Dále prohlášení o  jeho 
funkčnosti a  používaném palivu. V  pří-
padě více vlastníků nemovitosti je nutno 
přiložit také písemný souhlas spoluvlast-
níků domu. A nakonec souhlas vlastníka 
pozemku v případě, že je vlastník nemo-
vitosti odlišný od vlastníka pozemku, na 
němž se rodinný dům nachází. Maximál-
ní náklady, ze kterých bude hrazena do-
tace, činí 150 tis. Kč, maximální výše do-
tace v takovém případě činí 127,5 tis. Kč. 
Své dotazy můžete zatím směřovat na 
kontaktní email kotliky@sfzp.cz

Aktuality z úřadu

Poděkování 
patří všem občanům, kteří v  letních mě-
sících čistili požární nádrž v  Dešenicích 
a přispěli tak v horkém létě k lepší kvalitě 
koupání.
Foto: Malované mapy

Letošní setkání s německými rodáky
Němečtí rodáci a  jejich potomci z  Děpol-
tic, Divišovic, Datelova a  Městiště se sešli 
v Děpolticích 22. srpna. Po mši v kostele sv. 
Isidora, kterou sloužil pan farář z Lohbergu 
a krátké pobožnosti na hřbitově, se vypra-
vili do nově opravené dešenické tvrze, kde 
pro ně byl v  renesančním sále připraven 
oběd a  poté si mohli prohlédnout novou 
expozici muzea pivovarnictví. Velké po-
děkování za zdařilý průběh tohoto setkání 
patří kuchařkám paním Javorské, Kučerové 
a Mottlové, chutný oběd sklízel jen pochva-
lu! Za obsluhu hostí si nemenší poděkování 
zaslouží paní Kratochvílová a pánové Javor-
ský a  Tvaroh. Hosté krom výborného jídla 
oceňovali krásné prostředí ve tvrzi. Dvě 
harmonikářky z Lamu doprovodily setkání 
tradičním zpěvem a  hudbou z  Pošumaví, 

která se sálem pěkně rozléhala.
5. září pak přijeli rodáci dešeničtí, jejichž 
setkání první zářijovou sobotu tradičně 
připravují paní Bauernfeind a  pan Weiss. 
Po krátkém setkání na dešenickém hřbito-
vě se všichni sešli v kostele sv. Mikuláše na 
bohoslužbě, doprovázené mešní hudbou 
Franze Schuberta v podání kapely z Lamu. 
Program pokračoval zastavením u  pomní-
ku padlých z 1. světové války a obědem v re-
stauraci Zemanka. Odpoledne si účastníci 
zajeli na Dobrou Vodu u Pocínovic, poutní 
místo s  léčivým pramenem.. Na závěr se 
vrátili do Dešenic, kde si prohlédli muzeum 
pivovarnictví a  poseděli při kávě v  rene-
sančním sále.
 -ls-

Dokončení 
rekonstrukce 
místních komunikací
21. srpna byla zkolaudována stavba – re-
konstrukce místních komunikací, chodník 
a veřejné osvětlení, financována z dotačního 
titulu Regionálního operačního programu 
Jihozápad. Na fotografii Evy Kratochvílové 
vidíte novou podobu křižovatky v Milencích.
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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

Memoriál Františka Zachera 
se opět vydařil
Tradiční Zachrův memoriál, v  pořadí již 
třiatřicátý, připomínající zakladatele ha-
sičského hnutí na Dešenicku, se vydařil. 
Za překrásného počasí osmnáct soutěžních 
družstev prokázalo, že techniku ovládá na 
dobré úrovni, a i když se časy jednotlivých 
soutěžících lišily, nic to neubralo na pří-
jemné soutěžní atmosféřé a zdravé rivalitě. 
Mezi soutěžícími byla i dvě družstva seni-
orů. I  ta prokázala, že jejich zástupci umí 
a jsou schopni i ve vyšším věku konkurovat 
těm mladým v tradičním požárním útoku.
V mužské kategorii zvítězilo družstvo SDH 
Bystřice nad Úhlavou s časem 22,07 s. Dru-
hou příčku obsadilo družstvo SDH Nezna-
šovy s časem 23,20 s a třetí místo družstvo 
SDH Děpoltice s  časem 25,92 s. Družstvo 
„Mazáků“ Dešenice ve složení Rejfek, 
Kindlman, Úlovec, Kučera, Krabec, Presl 

a Blažek dosáhlo času 39,16 s a rozhodlo se 
účastnit dalších soutěží. V ženské kategorii 
zvítězilo družstvo Dešenic časem 35,65  s. 
Celá akce byla vzorně připravena včetně 
pohoštění za pomoci části hasičské základ-
ny SDH Dešenice i za pomoci těch starších, 
kteří se zapojili sice poprvé, ale o to s vět-
ším elánem. Pomáhala i  řada dalších jed-
notlivců, za což patří velký dík.
Následovaly další soutěže mezi nimi i ta ve 
Vítni. Zde ženy zvítězili a dešeničtí mazáci 
obsadili pěkné páté místo a  porazili i  „A“ 
družstvo. Ještě lepší situace byla v  Zelené 
Lhotě. Zde se mazáci dlouhou dobu drželi 
na medailové pozici. Rozhodčí je ale doslo-
va podrazili,a tak obsadili 4. místo z téměř 
desítky startujících. Ženy opět zvítězily. Po-
slední soutěž čeká hasiče ve Slavošovicích.
  -Jan Rejfek-

Soutěže „Dobráci roku“  
se účastní i Dešenice
Od začátku září 2015 jsou na vlnách Českého 
rozhlasu Plzeň představovány Sbory dob-
rovolných hasičů, které byly přihlášeny do 
soutěže Dobráci roku. Celkem bude odvy-
síláno 40 medailonů. Do této soutěže jsou 
přihlášeny i Dešenice. Právě SDH patří k těm 
nejaktivnějším a za organizování společen-
sko kulturních akcí v rámci městyse a výcho-
vu mladých si to zcela jistě zasluhuje.
A  o  co že vlastně jde? Hasiči jsou do sou-
těže přihlášeni a  nyní čekají, zda budou 

vylosováni k vysílání. Poté následuje hla-
sování formou SMS, o čemž bude veřejnost 
informována. Pro vítěze je připravena ve-
selice pro celou obec plná hudby, grilova-
ného masa a piva za 100 000 Kč. Zároveň 
postoupí do celostátního kola ve kterém se 
v červnu 2016 utká o hasičské vybavení za 
stovky tisíc korun. Držte našim hasičům 
palce. 
 -Jan Rejfek-

Děti jdou ve šlépějích dospěláků
Téměř dvacítku dětí různého věku vede 
S.  Kindlman k  ovládání hasičské techniky, 
soutěžení, ochraně zdraví a  majetku lidí. 
Tento um a dovednosti, přestože to mnohdy 
není lehké, předvádí děti na různých sou-
těžích. Poslední absolvovali v  Rabí, Zelené 
Lhotě a  Malé Vísce. V  Rabí družstvo mlad-
ších žáků obsadilo 1. místo, starší dosáhli 
na stříbrnou příčku. V Zelené Lhotě, kde se 

soutěžilo o Šumavského hasiče a šumavské-
ho trpaslíka, obsadili děti 5. a  6. příčku. 
V  Malé Vísce,o  tamější putovní pohár, žáci 
excelovali. V kategorii mladších žáků získa-
li 1. a 3. příčku, starší žáci byli třetí. Putovní 
pohár a  nejlepší čas v  požárním útoku zís-
kali mladší žáci družstvo I. Dešenice časem 
27 vteřin.
 -JR a IK-

Myslivecká 
výstava
MS Diana Dešenice uspořádalo, v  neděli 
26. 7. v rámci oslav Anenské pouti, pozná-
vací mysliveckou výstavu se zábavným 
kvízem. V renesančním sále od 10 do 12 ho-
din mohly nejen děti, ale i dospělí pozná-
vat ukázky různých trofejí a vývojové řady 
paroží. Dále si mohly prohlédnout lovecké 
zbraně a  přiučit se, která k  jakému lovu 
slouží. Velký úspěch měly také zábavné 
pytlíčky, kdy děti poznávaly po hmatu na-
příklad srnčí parůžek nebo štětiny z divo-
čáka. Poznávání dřevin a jejich plodů z na-
šeho okolí nebyl většinou velký problém. 
Poučná byla jistě také skupina kynologie, 
kdy se návštěvníci dozvěděli něco o využi-
tí loveckých plemen a pomůcek k jejich vý-
cviku, včetně využití v praxi. Znalosti dětí 
byly na velmi vysoké úrovni. 
Součástí výstavy byla i  ukázka fotografií 
z různých akcí mysliveckého sdružení.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem ma-
lým i  velkým návštěvníkům, kteří se zú-
častnili, a  těšíme se na příjemné setkání 
v příštím roce. 
MS Diana Dešenice
 -Veronika Machová-

M S  D I A N A  D E Š E N I C E
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Pilní jako včeličky
Prázdniny utekly jako voda v  potoce a  my 
jsme skočily rovnýma nohama do nového 
školního roku 2015/2016.
Ve školce máme letos zapsáno 25 dětí 
a z toho přibližně 2/3 chlapců.
Přes prázdniny jsme v  MŠ připravovaly 
nový školní program, v němž jsme zohled-
nily jak věk, tak i složení dětí ve školce.
Jeho název je: „Pilní jako včeličky“ a věří-
me, že se nám i dětem bude s  jeho oporou 
dařit naše práce a hlavně, že nás to společ-
ně bude bavit. Což je to nejdůležitější.
Přeji všem krásné babí léto a úsměv na tváři 
J

Základní a mateřská škola 
vás srdečně zve na

ADVENTNÍ 
KONCERT

11. prosince 2015
17 hodin

Kostel sv. Mikuláše
Dešenice

Setkání seniorů
14. listopadu 

KD Dešenice od 15 h

Povídání o pivu 
a pivovárcích

Jan Jirák

Ochutnávka 
Pidipivovaru Lazny

K tanci a poslechu zahraje 
Ledecká dudácká muzika

ŠKOLA ZAČÍNÁ!

V úterý 1. září jsme za účasti rodičů, paní 
starostky a  pedagogického sboru zaháji-
li školní rok 2015/2016. Žáci se vrátili po 
prázdninách odpočinutí a svěží a na jejich 
tvářích bylo vidět radostné očekávání. Sa-
mozřejmě, že některým se nechtělo…. Bylo 
moc příjemné přijít do hezky opravené ško-
ly, do příjemného prostředí. Teď už si děti 
pomalu zvykly na školní režim a povinnos-
ti vyplývající ze studia.
I  letos nás čeká spousta práce. Hlavním 
cílem je samozřejmě získat co nejvíce vě-
domostí, nových dovedností a návyků, ale 
i sociální rozvoj osobnosti na poli sportov-
ním a  kulturním. Spolu s  MŠ navštívíme 

divadelní představení, připravíme hezká 
vystoupení pro rodiče a veřejnost, vyrobí-
me plno dárečků a  uměleckých děl, plá-
nujeme výlet do environmentálního cen-
tra v  Horažďovicích, určitě se zúčastníme 
všech nám dostupných soutěží…
Do školních lavic zasedlo 20 žáků ( bohu-
žel 2 děti se odstěhovaly). Přivítali jsme 
5 prvňáčků. MŠ má přihlášených 25 dětí. 
Letos nedošlo k žádným legislativním změ-
nám, výuka bude probíhat dle stávajících 
vzdělávacích programů pro ZŠ i MŠ, které 
splňují veškeré požadavky, normy a výstu-
py požadované RVP (rámcový vzdělávací 
program) platné pro ZŠ a MŠ. Zároveň byly 

překontrolovány Českou školní inspekcí 
a byly schváleny. 
Přeji všem dětem a školákům ať se jim daří 
co nejlépe plnit všechny úkoly, hodně ra-
dosti z učení, hodně zážitků z poznávání 
nového a  neznámého, pohodové prostře-
dí bez stresů a  strachů, hodně přátelsky 
a pozitivně naladěných spolužáků, kama-
rádů, učitelek, rodičů, spoluobčanů. Do-
spělým pak hodně trpělivosti a  shovíva-
vosti k občasným neúspěchům. Ať se nám 
ve školním roce 2015/2016 podaří všechno 
co nejlépe!
 -such-

První den ve škole Prvňáčci (zleva): Sarita Denková, Tereza Štýsová, Adam Novotný, Jaroslav Drahonský, 
Zdeněk Mareš



5Dešenický zpravodaj / říjen 2015 

O lidech mezi námi

Každý z nás se rád vrací do míst, kde strávil 
dětství. Rádi si zavzpomínáme, jak jsme si 
jako malí hráli. Málokoho ale napadne to, 
co Václava Javorského z  Děpoltic. Téměř 
všichni starší ho známe jako šikovného 
kováře a podkováře z dob, kdy jsme praco-
vali u  dešenického státního statku. Václav 
Javorský spolu s Josefem Hlouškem a za vy-
datné podpory manželky Boženy opravili 
boží muka za Děpolticemi směrem na Matě-
jovice. Tato stará malástavba stojí u malého 
potůčku na kraji lesa v místech, kde Václav 

jako malý chlapec běhal a hrál si s kamará-
dy, zatímco rodiče pracovali na nedalekém 
poli. Rád o  tom vypráví a  ukazuje, kde na 
potoce stavěl mlýnky. 
Před dvěma lety přibylo hned vedle božích 
muk jedno ze sedmi zastavení naučné stez-
ky Po stopách starých formanů, vedoucí 
z Dešenic přes Matějovice, Děpoltice, Žízně-
tice zpět k dešenickému koupališti. Václav 
Javorský se rozhodl kapličku opravit, Josef 
Hloušek se k němu přidal. Při opravě pou-
žili vlastní materiál, nečekali, až jim někdo 
přispěje. „Složitější byla výroba bednění 
pro zhotovení schodů a  také doprava sta-
vebního materiálu na místo,“ popisoval 
Josef Hloušek. Znovu vystavěli i malou oz-
dobnou římsu a bývalý kovář využil i své ře-
meslo a vyrobil božím mukám nová dvířka. 
„Ve výklenku se drželo vlhko, proto jsem 
nová dvířka opatřil nahoře i dole větracími 
otvory,“ vysvětloval pan Javorský. Nakonec 
výklenek vybílili a boží muka natřeli barva-
mi, doplnili o nezbytný stojánek na vázičku 
pro květiny. Postup opravy a proměnu malé 
stavby v lese fotografovala Božena Javorská. 
„Kdyby tak k potůčku, božím mukám a in-
formačnímu panelu ještě přibyly lavičky se 
stolem“, povzdechli si přátelé. Třeba se je-
jich přání příští rok na jaře vyplní. 
 -Eva Kratochvílová-

Gulášování oživilo městys a přitáhlo lidi
Soutěž o  nejlepší pošumavsko – de-
šenický guláš zná své vítěze. Celkem 
19  kuchtíků s  23 vzorky gulášů se při-
hlásilo do prvního klání organizované-
ho Klubem žen Dešenice. Odpolednem 
provázeli celou soutěž rozhlasáci Květa 
Bodollová a Vladimír Bernášek z Plzně. 
Soutěž si nenechal ujít také poslanec 
parlamentu ČR ing. Karel Šidlo, který 
se seznámil s některými dalšími záleži-
tostmi v rámci městyse.
Odpoledne, při vyhlašování vítězů, se 
nejvíce radovali muži, protože těm se 
podařilo uvařit ty nejchutnější guláše, 
které v odborné porotě mimo jiné, také 
posuzovala Miroslava Kuncmanno-
vá, autorka téměř tří desítek publikací 
o vaření. Porota přitom hodnotila chuť, 
vzhled, tuhost masa, vůni apod. 

Vítězství si odnesl Jaroslav Švůgr z  De-
šenic, který s  masovým gulášem do-
slova uchvátil obě poroty, laickou i  tu 
odbornou. Na druhém místě se umístil 
František Paško a třetí příčku získal Vác-
lav Úlovec. Klub žen vyjádřil poděko-
vání sponzorům (Zednictví Ján Malast, 
INOSVÁR NOVA ing. Jan Marek, Franti-
šek Rychtera, SDH Dešenice, MS  DIANA 
Dešenice, ÚM Dešenice), bez kterých by 
se soutěž nemohla konat. Gulášování tak 
oživilo městys a  přitáhlo do kulturního 
domu mnoho lidí. Klub vyjadřuje zvlášt-
ní poděkování MS Diana Dešenice (zastu-
poval Miroslav Raišl), neboť guláš připra-
veny ze zvěřiny byl pryč jako první. Dík 
patří i děvčatům z SDH Dešenice a děvča-
tům Svobodovým ze Zelené Lhoty.
 -Jan Rejfek-

Zleva Josef Hloušek a Václav Javorský u „svých“ Božích 
muk. Foto Eva Kratochvílová 

Boží muka stojí na opravdu krásném místě 

Václav Javorský při opravě ozdobné římsy

Oba přátelé s opravami začali koncem června

Foto Eva Kratochvílová

Foto Božena Javorská

DĚPOLT ICE
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Memoriál  
Josefa Staňka
Druhý víkend v  červenci již tradičně patří 
Memoriálu Josefa Staňka v  malé kopané, 
který pořádá Norton Milence. Na 11. ročníku 
se v  Milencích sešlo 8 týmů, byť přihláše-
no jich bylo více. Turnaj byl za přítomnosti 
rodičů J. Staňka zahájen úvodním slovem 
starostky obce a vzpomínkou na Pepu Staň-
ka. Slavnostní výkop provedl pan Staněk. 
Následovala základní část turnaje, ve které 
se utkaly jednotlivé týmy systémem každý 
s  každým, a  k  vidění byla spousta velmi 
dobrých zápasů. Do následného play off šli 
z  prvního místa Greenhorni, následováni 
Zase prase A a B a Bez bodu.
Ve čtvrtfinále měli namále Greenhorni, kte-
ří až po penaltách vyřadili Utopence (s nej-
lepším brankářem turnaje Pavlem Novým), 
suverénně naopak postoupil Zase prase, 
který vyřadil domácí Norton.
V semifinále pak Greenhorni již bezpečně vy-
řadili vítěze předchozích dvou ročníků Viva 
Hudčice. Druhé semifinále bylo mnohem vy-
rovnanější a těsně v něm zvítězily Hokejky.
Finále mezi Greenhorn a  Hokejky skončilo 
v  základní hrací době 1:1, rozhodnout tak 
musely až penalty, ve kterých poměrem 3:2 
zvítězily Hokejky. V duelu o 3 místo porazily 
Viva Hudčice tým Zase prase 3:1.
Turnaj byl zakončen předáním cen nejlep-
ším týmům, jednotlivcům a také vítězi do-
vednostní soutěže. 
 -David Kratejl-

TJ Start Dešenice
Dne 18. 7. se konal již šestý ročník me-
moriálu Karla Poláka. Turnaj zahájila 
p.  starostka L.  Sýkorová. Zúčastnilo se 
ho šest mužstev. Naši fotbalisté obsadili 
5. místo. Akce se všem líbila, což potvr-
dila i manželka Káji, Jana Poláková.
Soutěžní ročník jsme začali výborně 
a  držíme se na druhém místě tabulky. 
Věříme, že zbytek sezony budeme bo-
jovat o přední příčky a uděláme radost 
našim fanouškům.
 -Václav Pytel, předseda klubu-

Triatlon 2015
V pořadí již 4. ročník má za sebou Milenec-
ký triatlon, který pořádá Norton Milence. Za 
velmi horkého počasí se v neděli 5. 7. na star-
tu sešlo 17 závodníků. Závod byl zahájen na 
koupališti v Dešenicích, kde na startující če-
kala první disciplína 100m plavání a vzhle-
dem k počasí šlo o nejpříjemnější část závo-
du. Hned druhá disciplína jízda na kole (6 
km) totiž začínala stoupáním k železničnímu 
přejezdu, odtud sjezd k úpravně, kde každý 
musel povinně sníst banán, speciální to dis-
ciplínu tohoto závodu, dále pak přes Starou 
Lhotu na hřiště do Milenců. Zde za početné 
divácké kulisy čekal na závodníky závěreč-
ný běh na 1 km. Osvěžení vodní mlhou při 
běhu zajišťovali milenečtí hasiči.
Vítězi v tomto závodě jsou všichni, kteří za 
potlesku diváků protnou cílovou pásku, 
protože jde především o zábavu. Přesto pro 
úplnost uvádíme pořadí v  jednotlivých ka-
tegoriích:

muži:
1. Lukáš Kalivoda 
2. Jakub Kalivoda 
3. Martin Peller 

ženy: 
1. Veronika Syrovcová 
2. Zuzka Marková
3. Lenka a Věra Mrázovy

děti:
1. Vašík Bořánek
2. Vojtík Svoboda
3. Tobík Míšek

Zkoušky loveckých psů opět v Dešenicích
Dne dne 29. a 30. 8. 2015 pořádalo myslivecké 
sdružení Diana Dešenice lesní a  barvářské 
zkoušky malých plemen loveckých psů. 
Sobotní lesní zkoušky zahájili dešeničtí 
myslivci, spolu se sborem rozhodčích i vůd-
ci psů, minutou ticha za zesnulého dlou-
holetého člena, kolegu a velkého kynologa 
p. Eduarda Martínka.
Po zahájení zkoušek a rozlosování se 9 vůdců 
rozličných loveckých plemen přemístilo do 
lesa nad úpravnu vody v Milencích, aby na-
stoupili k disciplínám: např. vyhánění zvěře, 
hlasitost nebo vypracování pobarvené stopy 
1–4 hodiny staré. Všech 9 psů úspěšně lesní 
zkoušky dokončilo. Vítězem byl jezevčík drs-
nosrstý standart.
V neděli barvářské zkoušky zahájila starost-
ka městyse Dešenice paní PhDr. Lenka Sýko-
rová. Taktéž nastoupilo 9 loveckých psů, nej-
důležitější a také nejtěžší hlavní disciplínou 
tohoto dne bylo vypracování pobarvené sto-

py nejméně 12 hodin staré. Všichni psi i v ne-
děli úspěšně zkoušky dokončili. Nedělním 
vítězem se stal rakouský hladkosrstý brakýř 
(brandlbracke).
Poděkování patří i Olině Brožové z Milenec-
ké hospůdky, která nám po oba dny vytvoři-
la zázemí a pohoštění.
 -vm-
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Naše obce: Divišovice
V  miniseriálku, který věnujeme našim 
obcím, jsme dospěli do Divišovic (tedy vsi 
lidí Divišových, jak je vysvětlováno míst-
ní jméno), vsi tvořené půvabnou návsí, 
kterou napolovic dělí potok. Poprvé jsou 
Divišovice zmiňovány až roku 1554 jako 
dvory kmetcí (poplužní) tedy dvory, kte-
ré byly panské a  tudíž v  pronájmu. Platy 
byly odevzdávány dešenickému panství. 
Podle berní ruly (1654) bylo v Divišovicích 
12 chalupníků a 4 zahradníci, vyskytují se 
např. jména Chocholka, Hanzalík, Petrlík 
a  Vondra. Tereziánský katastr zachycu-
je 29 hospodářů s  robotními povinnost-
mi – 5  s  koňským potahem, 5 s  volským 
potahem a  4  měli robotu pěší. 29 popis-
ných čísel spolu s  Krotějovem a  Bláhov-
ským mlýnem s pilou bylo v Divišovicích 
roku 1789. Žily zde rodiny Petrmichlova, 
Tauschkovi, Schwarzovi, Stuiberovi aj. 
V  topografii z  roku 1839 měly Divišovice 

už 186 obyvatel, 26 domů a farou náleže-
ly do Děpoltic. Našli bychom zde hostinec 
a ¼ hodiny cesty vzdálený Bláhův mlýn. 
Divišovice nebyly samostatnou obcí, 
patřily k  Děpolticům. Obec s  vlastním 
obecním úřadem zde byla od roku 1902. 
Kolem 190  obyvatel si Divišovice držely 
dlouhá léta, nejvyšší počet domů byl roku  
1895–32. Našli bychom zde kapli Panny 
Marie a  krom Bláhovského mlýna také 
mlýn Divišovský. Nejbližší pošta byla 
v Dešenicích, ale roku 1913 mohli na poštu 
i do Děpoltic. Podle sčítání lidu roku 1921) 
zde bylo 29 domů, 169 obyvatel – všichni 
národnosti německé. Nejbližší četnická 
stanice byla ve Strážově. Po odsunu Něm-
ců zde roku 1948 žilo 113 obyvatel a  nej-
bližší stanice SNB už byla v  Dešenicích. 
Dnes zde trvale žije kolem 20 obyvatel.
 -ls-

Pouť v Divišovicích
12. září odpoledne byla po několika letech 
v  Divišovicích opět slavena pouť. Mši sv. 
zde odsloužil za účasti téměř všech Divišo-
vických pan vikář Hůle z Klatov. Počasí bylo 
nádherné, a  když během posezení u  kávy 
a  vynikajících koláčů kdosi zvolal „Přijel 
autobus!“ byla vzápětí k  překvapení pří-
tomných pouť korunována zastávkou muž-
ského sboru ze Strážova, který se právě vra-
cel „z turné“ Společně s místními zazpívali 
pár písniček zbožných i  prostonárodních, 
a tak se tomu o pouti patří. Poděkování pa-
tří všem, kteří se o pěknou pouť zasloužili.
 -ls-

Milenecká pouť
Víkendový maraton pouťových oslav ni-
koho nezklamal! 
Děti si prošly stezku odvahy, na kterou če-
kaly při promítané pohádce, posouvaly 
své hranice při nejrůznějších soutěžích pro 
malé i větší a dosyta se vyřádily na koloto-
či i ve střelnici. Bojovaly též o každý míček 
v  turnaji v  badmintonu. Jeho vítězkami se 
stalo družstvo Gymnastek ve složení Patri-
cie Latková a Terezka Řehořová, na druhém 
místě skončilo družstvo Bekusíci ve složení 
Bety Beková a  Zdeněk Bek a  třetí skončila 
dvojice Matěj Kunc a Tobík Míšek.
Dospělí měli možnost poměřit své síly 

v badmintonovém a nohejbalovém turnaji 
a  své výkony zhodnotit při večerní zába-
vě, kávě a pouťovém koláči nebo klobáse. 
Návštěvníci shlédli výstavku výtvarných 
dílek a rukodělných prací, pročetli struč-
nou historii obce Milence a  pokochali se 
oku lahodícími historickými motocykly ze 
soukromých sbírek. Velkým zpestřením 
byl určitě „zvěřinec“ Martina Syrovce!
Velké poděkování patří hlavním organi-
zátorům – SDH Milence a  ostatním dob-
rovolníkům, kteří se na téhle skvělé akci 
podíleli. 
 -K. Beková, K. Řehoř -
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O P US T I L I  N Á S…
† Paško Zdeněk

† Nový Josef
† Šetlíková Růžena

Blahopřejeme jubilantům
Od 11. září
Úlovec Václav 71
Robochová Františka 89
Lerachová Miluše 80
Habadová Vlasta 71
Vávrová Jaroslava 75
Hrachová Helena 50
Kličková Jana 70

Říjen
Ballová Eva 55
Trnka Zdeněk 50
Stuiberová Ema 90
Soušek Jaromír 73

Listopad  
Lerachová Marie 55
Koubová Hilda 88
Našincová Růžena 50
Kollerová Emilie 73

Turnaj v Prší
31. 10. – klubovna SDH Milence, 
18 h

Svatomartinský lampionový 
průvod 
13. 11. – Dešenice, 17 h

Setkání seniorů
14. 11. – KD Dešenice, 15 h

Tvoření na tvrzi 
na téma Advent a Vánoce
21. 11. – 9–17 h

Zahájení adventu
29. 11. – nádvoří tvrze, 16 h

Mikulášský turnaj v šipkách
5. 12. – KD Milence,  
děti 13 h, dospělí 15 h

Peklo v dešenické tvrzi
5. 12. – 17 h

Vánoční koncert  
dětí ZŠ a MŠ Dešenice
11. 12. – kostel sv. Mikuláše, 17 h

Jednání zastupitelstva městyse
16. 12. – KD Dešenice, 18 h

Turnaj v Prší
19. 12. – Klubovna SDH Milence, 
18 h

Živý Betlém
20. 12. – 17 h

Výroční schůze SDH Milence
8. 1. – klubovna SDH Milence, 19 h

Myslivecký bál
15. 1. – KD Dešenice

Zveme vás 

Dešenický zpravodaj připravila redakční rada 
ve složení: Helena Boučková, Lenka Sýkorová, 
Jan Rejfek a Tomáš Šafařík. 4. číslo IX. ročníku 
vyšlo 9. 10. 2015 2015 nákladem 300 ks výtisků. 
Příspěvky zasílejte na adresy: 
oudesenice@nextra.cz a obecdesenice@nextra.cz 
Evidováno MK ČR E 17235

N A ROZE N Í …
* Kliment Petr

* Šulanová Klára

Prosinec  
Preslová Ema 82
Presl Josef 72
Presl Jiří 55
Kubátová Ivana 50
Machová Alžběta 79
Vyhnal Luděk 50
Denk Jan 60
Presslová Vlasta 81
Toman Josef 50
Kostlivý Svatopluk 89
Pěnkavová Věra 70
Šetlíková Eva 65
Rábová Věra 75
  
Do 10. ledna 2016  
Novotná Ružena 65
Kotalová Bedřiška 78
Valešová Alžběta 70
Rába Karel 78
Jandovská Věra 79
Cihlářová Hermína 83
Soušek Karel 60

Zahájení 
adventu
29. listopadu, nádvoří tvrze, 16 h
Trh s výrobky dětí ze ZŠ a MŠ  
a Spolku pro Radost
Pohádka pro děti, Ohňová šou
Rozsvícení vánočního stromu
Občerstvení zajištěno 

Peklo ve tvrzi
5. 12. 

Sklepy dešenické tvrze plné čertů 
a jejich nelehkých úkolů

od 17 h


