
Milé čtenářky a milí čtenáři, 
držíte v  rukou další číslo zpravodaje 
– s malou změnou. Tiskneme jej nyní 
v kanceláři obecního úřadu, abychom 
ušetřili náklady na jeho výrobu. Zpra-
vodaj vás chce i  nadále informovat 
o  aktuálním dění v  naší obci. A  od 
vydání uplynulého čísla v  dubnu se 
toho u nás dělo více než dost. I v malé 
vesnici jako je ta naše, máme pestrý 
společenský život. Nejen z  toho důvo-
du jsme se letos přihlásili do krajského 
kola soutěže Vesnice roku 2016, proto-
že víme, že máme co ukázat. Hodno-
tící komise nás navštívila 27. května 
a nyní ještě nevíme, jak jsme dopadli. 
Věříme však, že se hodnotitelům u nás 
líbilo. Chtěla bych tímto poděkovat zá-
stupcům místních spolků: Spolku pro 
radost, SK Norton Milence, SDH Deše-
nice, MS Diana a AMOK Dešenice, kteří 
si na návštěvu komise udělali čas, aby 
své spolky prezentovali.
Blíží se Anenská pouť, která je kaž-
doročně vyvrcholením naší kulturní 
sezóny a ani letos tomu nebude jinak. 
Podrobný rozpis jednotlivých pou-
ťových akcí najdete na straně 7 a  vě-
říme, že si každý najde něco, co mu 
udělá v letním čase radost. V letošním 
roce chystáme ještě Setkání rodáků 
a přátel Dešenicka. 1. října se, doufej-
me, sejdeme v dešenickém kulturním 
domě v  hojném počtu. O  programu 
blíže na s. 7.
Přeji vám příjemný čas prázdnin  
a dovolených.

 Lenka Sýkorová
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Vítání občánků
Vítání občánků patří bezesporu k  nej-
krásnějším akcím každé obce. Je tomu tak 
i u nás. Ve čtvrtek 9. června 2016 byli naši 
nejmenší slavnostně přivítáni v renesanč-
ním sálu tvrze Dešenice místostarostou 
městyse panem Romanem Zachem. No-
vými občánky Dešenic jsou: Matěj Beneš, 
Anita Flosmanová, Anežka Kindlmanová, 
Martin Kubát, Václav Reitmayer, Max Sý-
kora, Josef Šimon, Klára Šulanová a Sofie 
Walzová. Krátký program složený z  bás-

niček a písniček si připravili žáci základ-
ní školy v  Dešenicích pod vedením paní 
učitelky Jarmily Bostlové. Poté následo-
val zápis rodičů do pamětní knihy uvítání 
do života a  fotografování u  kolébky. Pro 
upomínku na toto sváteční odpoledne do-
stalo každé miminko malý dárek – zlatý 
přívěsek slona pro štěstí a maminka ma-
lou kytičku. 

 -Helena Boučková-

Foto: Eva Kratochvílová
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Sklopná zábrana  
na koupališti 
Na příjezdové cestě v areálu koupaliště 
bude z bezpečnostních důvodů instalo-
vána sklopná zábrana vjezdu. 

Volně pobíhající psi
Bohužel stálicí v  našem zpravodaji je 
upozornění neukázněným majitelům 
psů na jejich povinnost psa zajistit 
a  znemožnit mu volný pohyb bez do-
zoru. Jak již bylo víckrát konstatováno, 
jsou to stále titíž pejskové resp. stále 
titíž vlastníci psů. Postup bude i nadá-
le také stejný – odchyt psa a zaplacení 
jeho umístění v záchytném kotci. 

Parkování na chodníku
Na novém chodníku v Milencích se bohu-
žel rozmohl nešvar parkování osobních 
aut. Daleko bezpečnější je přitom zaparko-
vat auto vedle chodníku, projíždějící auta 
se musí autu vyhnout a zpomalit v každém 
případě. Žádáme proto parkující, aby re-
spektovali, k čemu je chodník určen: pro 
pěší, kteří na něm musejí mít dostatek pro-
storu např. pro průjezd kočárku či vozíku.

Prodej palivového dřeva
štípané dřevo (sypaný metr) 
jehličnaté  900 Kč/m 
listnaté 1200 Kč/m 
mix 1000 Kč/m

palivové dřevo neštípané  
(prostorový metr) 
jehličnaté  700 Kč/m 
listnaté 1000 Kč/m 
mix 800 Kč/m

Aktuality z úřadu Dotace 
Městys Dešenice byl v  letošním roce opět 
úspěšným žadatelem o  poskytnutí dota-
cí z  rozpočtu Plzeňského kraje. Celkem 
bylo podáno 6 žádostí v částce 633.099 Kč 
a všechny byly, sice ne v plné výši, podpoře-
ny. Městys má přidělené finanční prostřed-
ky na tyto projekty: 
a) Příspěvek na věcné vybavení JSDHO De-

šenice v částce 30.000 Kč
b) Příspěvek na věcné vybavení JSDHO Mi-

lence v částce 30.000 Kč
c) Pořízení radarového ukazatele rychlosti 

u budovy Základní školy a Mateřské ško-
ly v Dešenicích v částce 69.619

d) Informační leták „PO STOPÁCH STA-
RÝCH FORMANŮ“ v částce 10.000 Kč

e) Rekonstrukce kašny na návsi v Dešeni-
cích a sadové úpravy v částce 275.000 Kč

f) Zahrada (oáza) zdraví v částce 20.500 Kč
Tyto akce budou realizované městysem do 
konce letošního roku. Nápad na vybudo-
vání Oázy zdraví vznikl v  Klubu žen. Cí-
lem je vybudovat další prostor k  oddychu 
pro maminky s  kočárky, turisty, školáky 
i  pro starší občany. Turisté si odpočinou 
na půli cesty mezi prohlídkou místního 
muzea, mokřadu a směrem ke kapličce sv. 
Jana Nepomuckého, kde začíná Formanská 
stezka. Pro každého, kdo bude mít zájem 
se na projektu podílet, bude zveřejněn ter-
mín první schůzky a brigády. Každý si bude 
moci pod dohledem odborníka vysadit svůj 
stromek nebo keř. Klub žen se těší, že se za-
pojíte a společně vybudujeme něco pro sebe 
a naše děti. A také to, co jinde nemají. 
 -úm-

Nové veřejné osvětlení v Divišovicích
V  loňském roce zažádala obec úspěšně 
o  dotaci z  Programu stabilizace a  obnovy 
venkova Plzeňského kraje. Z  tohoto pro-
gramu bylo získáno celkem 170 tis. Kč na 
nové veřejné osvětlení v Divišovicích. Aby-
chom ušetřili náklady během stavby, čeka-
li jsme, až bude ČEZ v Divišovicích stavět 
novou trafostanici a  ukládat elektrické 
vedení do země. Firma Omexon, která prá-
ci pro ČEZ prováděla, nastoupila v  lednu 
letošního roku a  stavbu dokončila v  po-
sledním březnovém týdnu. V  součinnosti 
s  touto firmou provedla firma Rostislav 
Dolanský z Janovic nad Úhlavou instalaci 
nového veřejného osvětlení. Náklady či-
nily celkem 309 959 Kč. Kč včetně dotace 
poskytnuté Plzeňským krajem.
 -úm-

Vážení občané,
31. 8. 2016 bude ukončeno i  povolení na 
vypouštění splaškových odpadních vod 
do volných kanalizačních výpustí (VKV). 
Dovolujeme si vás upozornit na povinnost 
napojení nemovitostí na kanalizační řad či 
na zajištění likvidace odpadních vod jiný-
mi způsoby. Využívání stávajících septiků 
již nebude možné. Bude třeba zajistit kon-
trolu jejich těsnosti a  odstranit přepady, 
kterými odtéká splašková voda do výše 
zmíněných VKV. Následně bude nutné za-
jistit pravidelnou likvidaci obsahu těchto 
jímek. Stávající VKV budou dále sloužit 
pouze pro sběr dešťové vody – tedy na 
dříve využívaný systém výpustí nebu-
de moci být napojen žádný přepad ze 
septiku či napřímo jakákoliv splaško-
vá kanalizace!
V  případě, že jste již napojeni na kanali-
zační řad, ale z  jakéhokoliv důvodu ještě 

nemáte podepsanou smlouvu s  provozo-
vatelem kanalizační sítě – DSO Údolí pod 
Ostrým, je nutno tuto smlouvu podepsat 
a  následně provést kontrolu napojení, 
která vám napojení na stokovou síť zlega-
lizuje. Bez tohoto potvrzení vám při kont-
role od příslušných úřadů hrozí pokuta za 
neoprávněné vypouštění odpadních vod 
společně s  postihem za nepředložení do-
kladů dokazujících likvidaci splaškových 
odpadních vod!
V případě napojení na kanalizaci s již uza-
vřenou smlouvou s  provozovatelem, ale 
bez provedené kontroly napojení (zejména 
sepsání Protokolu o kontrole napojení), by-
chom vás rádi požádali o zaslání této infor-
mace na email, kde prosím uveďte, o jakou 
nemovitost se jedná a vaše kontaktní údaje. 
Pracovníci provozovatele vás osloví s  ter-
mínem možné návštěvy, tak aby proběh-

la kontrola a vaše napojení bylo ověřeno. 
Ještě jednou si dovolujeme upozornit, že 
na základě neprodloužení využívání VKV 
nesmí být na tyto objekty napojen přepad 
z vašich stávajících septiků a pokud bude 
zjištěn nátok splaškových vod do těchto 
VKV, bude prováděno šetření s  vyhledá-
ním viníka, který může být poté vysoce 
sankcionován. Rádi bychom vás proto 
požádali o co největší spolupráci, tak aby 
k těmto problémům nemohlo docházet.
V  případě jakýchkoliv dalších dotazů 
neváhejte kontaktovat pracovníky pro-
vozovatele DSO Ing. Necudu a mne. Rádi 
vám pomůžeme s problémy, které se mo-
hou vyskytnout. Kontakty vám poskytne 
úřad městyse.

 -Jan Tureček, DSO Údolí pod Ostrým-

Foto: úřad městyse
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Úspěšné vystoupení na prvních soutěžích hasičů
V závěru dubna se SDH Dešenice zúčast-
nil první soutěže v  nedalekém Nýrsku. 
Všechna soutěžní družstva dovezla nejen 
pěkná umístění ale i  zasloužené poháry. 
Vystoupení mladých hasičů bylo více než 
dobré. Družstvo starších žáků obsadilo 
časem 16 vteřin 1. místo. Přičinili se o  to 
Štěpánka Svobodová, Jakub Šlais, Pavel 
Šlais, Kristýna Vávrová, Eliška Slunčíko-
vá, Anna Slunčíková a Lucka Ledvinová.
Pozadu nezůstalo ani družstvo mladších 
žáků ve složení Lucka Kindlmanová, Ka-
rolína Miškovičová, Nela Kopřivová, Eliš-

ka Svobodová, Veronika Jílková, Kristýna 
Vaníčková, Adam Beneš a Sára Denková. 
Časem 23 vteřin obsadilo 3. místo.
Dospěláci se nenechali zahanbit a ve slo-
žení Jaroslav Kindlman, Stanislav Kin-
dlman, Patrik Kindlman, Jiří Presl, Petr 
Bouček, Josef Šetlík a Jiří Irlbek se umís-
tili na 2. místě s časem 27 vteřin. Po zim-
ních odpočinkových měsících tak hasiči 
navázali na loňské úspěchy, za což jim 
patří poděkování.

 -Jan Rejfek, člen SDH Dešenice-

Dešenické ženy příjemně  
překvapily a zvítězily
Počátkem dubna se konalo vyřazovací kolo 
soutěže žen, kterého se zúčastnilo 13 druž-
stev. Postup do okresní soutěže mělo zajiš-
těno ale jen prvních osm. Našim ženám se 
nedařilo a  s  odřenýma ušima postoupily 
právě z osmého místa. O to příjemnější byla 
jejich účast dne 18. června v Malém Boru. 
Příjemnější proto, že děvčata ukázala, že 
požární útok umějí a  ovládají velmi dob-
ře. V nejvyšší soutěži v  rámci okresu Kla-
tovy totiž obsadila 1. místo časem 37,5 vt. 
Družstvo soutěžilo ve složení pravý proud 
H. Boučková, levý proud Š. Svobodová, 
rozdělovač L. Burghauserová, hadice B J. 
Pytlová, savce I. Kindlmanová, koš L. Svo-
bodová, strojník L. Kindlmanová. Byla tak 
zúročena pravidelná tréninková činnost, 
um i chuť dosáhnout vítězství.
Uznání patří i  trenérovi S. Kindlmano-
vi a  pomocníkům J. Preslovi, J. Šetlíkovi 
a P. Kindlmanovi. Kromě jiného pomáhali 

i  s  přípravou techniky a  nářadí. Všem je 
třeba za výbornou reprezentaci poděkovat 
a popřát úspěch v dalších soutěžích.

 -Jan Rejfek, člen SDH Dešenice-

Závěrečné kolo hry Plamen
Do závěrečného 
kola hry Pla-
men postupo-
vali starší žáci 
z  podzimního 
prvního kola 
hry z  prvního 
místa společně 

se žáky z  Bystřice. Děti pilně trénovaly 
a připravovaly se na jarní kolo pod vede-
ním Stanislava Kindlmana. Druhé kolo 
této soutěže se uskutečnilo 21. 5. v Malém 
Boru. Soutěžilo se v  pěti disciplínách. 
V  královské disciplíně, kterou je klasický 
požární útok, a  dále v  požárním útoku 
CTIF, štafetě 4 krát 60 m a  štafetě dvojic. 
Boj to byl velice těžký, vždyť celkem se 
soutěže zúčastnilo 57 družstev, ale mladí 
hasiči vše nakonec zvládli. Po ukončení 

všech disciplín obsadili historicky nejlep-
ší 2. místo od založení dětského družstva 
SDH Dešenice. O  tento veliký úspěch se 
zasloužili: Štěpánka Svobodová, Jakub 
Šlais, Pavel Šlais, Lucie Ledvinová, Eliš-
ka Slunčíková, Anna Slunčíková, Lucie 
Kindlmanová, Veronika Jílková a Kristýna 
Vávrová. 
Mladší žáci postoupili z podzimního kola 
z  11. místa, ale v  konečné soutěži si po-
lepšili a  celkově obsadili krásné 7. místo. 
Neztratili se ani jednotlivci, kteří museli 
zdolat trať dlouhou 60 m s  překážkami. 
Zde se Lucie Ledvinová umístila na 3. mís-
tě, Kristýna Vávrová na 2. místě, Štěpánka 
Svobodová na 6.místě a Lucie Kindlmano-
vá na 4. místě.

 -Iveta Kindlmanová, členka SDH Dešenice-

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

Žížnětický srandamač 
21. května letošního roku se na žížnětic-
ké návsi sešlo celkem 12 družstev dobro-
volných hasičů, aby v  nesnadném teré-
nu změřili síly v  rychlosti útoku. Počasí 
bylo skvělé, takže se na zápolení hasičů 
přijelo podívat i  spousta návštěvníků. 
Všechna družstva předvedla celkem dva 
útoky. Mezi muži byli nejlepší Děpoltičtí 
s  celkovým časem 59 s, následovaní jen 

o 1,8 s horšími Dešenicemi 2. Třetí pozici 
získaly Neznašovy s časem 67 s. V ženách 
si nejlépe vedly zástupkyně SDH Milence 
– čas 115,2 s, je však třeba říci, že se jed-
nalo o  jediné ženské družstvo v  soutěži. 
To se však nepočítá, důležitý je zisk po-
háru a dobré nálady, která na srandamači 
opravdu nechyběla. Za skvělou přípravu 
a zázemí soutěže se sluší poděkovat všem 
žížnětickým hasičům.

 -Lenka Sýkorová-

Družstvo dešenických žen se zaslouženým pohárem. 
Foto: Iveta Kindlamová

Mladí a nadějní dešeničtí hasiči. Foto: Iveta Kindlamová.
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Výlet za indiánským pokladem

Konec školního roku se přiblížil, ale ve 
školce bylo pořád napilno. Máme za sebou 
například výlet na Zelenou Lhotu, na kte-
rou jsme došli pěšky, zpátky jsme se od-
měnili jízdou vláčkem, výchovný koncert 
v  ZUŠ Nýrsko, návštěvy divadel, vystou-
pení kouzelníka a další zajímavé činnosti, 
kterými dětem zpestřujeme pobyt v MŠ. 
Ten čerstvější byl například výlet k  „per-
níkové chaloupce“, který byl příjemným 
zakončením celého tematického bloku, 
ve kterém se prolínaly různé aktivity, kde 
hlavním motivem byla známá pohádka.
Jedním z  posledních výletů, které jsme si 
s dětmi tento rok užili, byl celodenní výlet 
vlakem na Železnou Rudu, nazvaný: „Hle-
dání indiánského pokladu“. Děti stopova-

ly malého indiána, který jim připravil růz-
né úkoly. Ty musely splnit, než se mohly 
pustit do hledání indiánského zlata.
Výlet se vydařil se vším všudy a  děti si 
odnesly nejen poklad, ale hlavně spous-

tu společných zážitků. Spontánní reakce 
a nadšení dětí jsou tou nejlepší odměnou 
za plánování a  přípravy, které takovému 
výletu bezpodmínečně předcházejí.
Děkuji za trpělivost a spolupráci nejen ro-
dičům, ale všem, kteří se podílejí na pro-
vozu školky. Dětem přeji krásné prázdniny 
plné sluníčka a zábavy a ostatním zaslou-
žené dovolené. Po prázdninách se se všemi 
těším na shledanou…

 -Text a foto: Renata Vlčková-

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016
Školní rok 2015/2016 skončil. Byl to rok 
plný zážitků, vzpomínek, hezkých i nároč-
ných chvil ve školních lavicích, rok boha-
tý na nové školní vědomosti, dovednosti 
a návyky. 
Je čas na hodnocení, pochvaly, odměny… 
Chválím Magdalenu Kindlmanovou, která 
naši školu reprezentovala v čtenářské sou-
těži a postoupila do okresního kola. I ostat-
ní děti se moc snažily. Do jaké míry se jim 
to povedlo, zjistily na vysvědčení ve čtvr-
tek 30. června 2016. 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 živo-
tě chodí. Všichni nemůžeme být ve všem 
dokonalí.
Závěr školního roku byl opět plný akcí. 
Zúčastnili jsme se výuky na dopravním 
hřišti v  Klatovech, byli jsme na výletě na 
hradě Radyně a rotundě ve Starém Plzenci. 
Vypravili jsme se na divadelní představení 
Sněhurka a sedm trpaslíků do Lesního di-
vadla v Nýrsku. Akcí bylo opravdu hodně, 

ani je nebudu všechny vyjmenovávat.
Školní rok jsme slavnostně završili novin-
kou, zahradní slavností, 29. 6. 2016. Děti 
MŠ a ZŠ zde zazpívaly, zatančily, zacvičily, 
prostě předvedly, co vše se za celý rok nau-
čily. Byl zde také vyhodnocen sběr starého 
papíru, neboť jsme se v soutěži Plzeňského 
kraje ve sběru druhotných surovin umísti-
li na 2. místě.
Pochvalu a  veliké poděkování si zaslouží 
pedagogický sbor a  všechny pracovnice 
ZŠ a MŠ za obětavost, trpělivost a nadše-
ní, děti za snahu a píli a za reprezentaci 
školy na sportovních, výtvarných a lite-
rárních soutěžích, rodiče za trpělivost 
a  pochopení, úřad Městyse Dešenice 
za celoroční podporu a pomoc a všich-
ni sponzoři za štědré dary. Děkujeme! 
Nezbývá než všem popřát krásné 
prázdniny, hodně sluníčka, zábavy, 
nevšedních zážitků a  v  neposlední 
řadě také radost z vysvědčení.

  -Yva Suchanová-

Sběr starého papíru
I letos jsme se zapojili do soutěže sběr-
ných surovin – sběr víček a  starého 
papíru. Naše škola se umístila na 2. 
místě v  Plzeňském kraji, za což ob-
držíme finanční odměnu. Ráda bych 
poděkovala všem, kteří se soutěže zú-
častnili. Poděkování patří i veřejnosti 
za pomoc se sběrem, i když v naší ško-
le děti už nemají. Děkujeme.

Výsledková listina MŠ
1. Oliver Novák
2. Vojtěch Ptáčník
3. Šimon Kindlman

Výsledková listina ZŠ
1. Jan Mareš 
2. Nela Kopřivová
3. Natálie Ptáčníková
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Oslava svátku dětí
Letošní oslava svátku dětí na téma cirkus 
proběhla bohužel, vinou nestálého poča-
sí, 4. června v KD Dešenice. Rozjezd patřil 
kouzelníkovi p. Ing. Kasalickému z Magic-
kého klubu Praha, který v krátkém vystou-
pení nastartoval dobrou náladu, kterou 
jsme si rozmary počasí zkazit nenechali. 
Správný cirkusák musí předvést nejrůzněj-
ší dovednosti od drezúry psů, přes ukázku 
síly, mrštnosti a  odvahy po bystré oko při 
krmení dravé zvěře. Všichni adepti cirku-

sového umění se velmi snažili a jednotlivá 
zastavení, krásně připravená paními učitel-
kami ze základní a mateřské školy, úspěš-
ně absolvovali. Po nasbírání potřebného 
počtu razítek v  kartičce účastníka, je pak 
čekal reflexní batoh plný drobných překva-
pení. A kdo už měl hotovo, mohl se vyřádit 
na skákacím hradu. Na závěr jsme si opekli 
buřty a  vypili limonádu, protože sluníčko 
mezitím vyšlo a dalo se i posedět u ohně.
 -Lenka Sýkorová-

Jarní část soutěže v pétanque se vydařila
Počátkem června byla po osmi hrách 
ukončena jarní část soutěže ve hře pé-
tanque. Zúčastnilo se jí 17 hráčů, kteří byli 
rozlosování do tří skupin. V  každé hře se 
odehrálo deset kol. Dle pravidel postoupili 
do finálové skupiny vždy první tři nejlepší 

hráči, kteří dosáhli nejnižšího celkového 
součtu v centimetrech.
Z  první skupiny to byli J. Kratochvíl s  7 
942 cm před A. Halasovou s 8 271 cm a H. 
Linhartovou, která dosáhla 8 558 cm. Ve 
druhé skupině zvítězil J. Linhart s 7 595 cm 
před M. Čermákovou s  8 524 cm a  J. Rejf-
kem s 8 744 cm. Ve třetí skupině zvítězil J. 
Karlovský s 6 759 cm (stal se absolutním ví-
tězem jarní části soutěže) před V. Úlovcem 
s 7 321 cm a Z. Baraňákem s 8 558 cm.
Dodejme, že v  osmi hrách se uskutečnilo 
79 kol. Nejvíce vítězství v nich zaznamenal 
J. Karlovský 29, J. Linhart 23 a A. Halaso-
vá 20. Pokud by se bodovalo umístění na 
prvních třech místech (3-2-1), zvítězil by J. 
Karlovský se 130 body, před J. Linhartem 

s 118 body, J. Kratochvílem 115 body, A. Ha-
lasovou s 110 body, V. Úlovcem s 104 body 
a J. Vaňourkem, který by dosáhl 103 bodů.
Ostatní soutěžící M. Pytlová, J. Vaňourek, 
E. Kratochvílová, V. Jandovská, M. Vlčko-
vá, J. Vávrová, Z. Baraňáková a Z. Baraňá-
ková ml. budou bojovat ve druhé skupině 
o umístění. Vzhledem k motivačnímu cha-
rakteru hry, bude po každé podzimní hře 
(zahájí se po prázdninách) sestupovat z fi-
nálové skupiny poslední hráč do skupiny 
o umístění s tím, že se zařadí do následu-
jící hry na pořadí odpovídající dosaženého 
výsledku (v cm) a naopak postoupí do finá-
lové skupiny vítěz ze skupiny o umístění.

 -Jan Rejfek-

Zasedání regionální organizace SVOL

31. května 2016 jsme v  renesančním sále 
tvrze hostili pravidelné čtvrtletní zasedání 
plzeňské regionální organizace Sdružení 
vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR 
(SVOL). V Dešenicích se toto setkání konalo 
již potřetí od roku 1992, kdy byla tato orga-
nizace založena. Cílem SVOLu je zejména 

obhajovat společné zájmy a  prosazovat 
oprávněné požadavky členů, metodicky 
pomáhat svým členům při přejímání majet-
ku a  jeho obhospodařování, zajišťovat tok 
lesnických informací, spolupracovat s  ob-
dobnými institucemi v tuzemsku i zahrani-
čí a  podílet se na tvorbě lesnické politiky. 

Významnou oblastí činnosti je zajišťování 
společného obchodu se dřívím a to zejména 
vytvářením výhodných podmínek pro jeho 
prodej. Neocenitelnou hodnotu má vzájem-
né předávání informací o  případných pla-
tebních problémech některých odběratelů 
(tzv. „černá listina“). Kromě běžné agendy 
byly na programu zasedání i odborné před-
nášky „Ochrana lesa v ČR 2016“ Ing. Petra 
Zahradníka z výzkumného ústavu lesního 
hospodářství a myslivosti a „Problematika 
navyšování podílů MZD“, kterou předne-
sl správce kolowratských lesů Ing. Martin 
Fojt. Pracovnice plzeňské pobočky Ústavu 
pro hospodářskou úpravu lesů Ing. Božena 
Sochorová seznámila účastníky s aktuální-
mi informacemi tzv. Nařízení EU o  dřevě. 
Toto nařízení od roku 2013 upravuje pravi-
dla uvádění dříví a  dřevařských výrobků 
na trh. Zasedání bylo ukončeno prohlídkou 
tvrze a  muzea pivovarnictví a  společným 
obědem. Účastníci pochválili organizátory 
za poskytnutí příjemného prostředí k  jed-
nání. Poděkování patří zejména paní Bouč-
kové, paní Kučerové a  paní Šteinerové za 
zajištění občerstvení a oběda pro rokující.

 -Libor Fiala, odborný lesní hospodář-

Foto: Václav Toman
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Dešeničtí fotbalisté postoupili do okresního přeboru
Po podzimní části jsme skončili na prv-
ním místě těsně před FK Budětice. Na 
jaře jsme svůj náskok ještě zvýšili a  vy-
hráli 3. třídu. Získali jsme celkem 64 
bodů s  nádherným skóre 97:42. Druhé 
místo zůstalo FK Budětice s 57 body a na 
třetím místě je již s  velkým odstupem 
Sokol Chudenice s  50 body. Věřím, že 

v okresním přeboru nezklameme, i když 
všichni víme, že to nebude jednoduché. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem našim 
fanouškům, vedení městyse Dešenice za 
podporu a všem sponzorům, bez kterých 
bychom v  Dešenicích fotbal dělat ne-
mohli. Chtěl bych naše příznivce zároveň 
pozvat na VII. ročník Memoriálu Karla 

Poláka, který se koná v  sobotu 23. čer-
vence od 9 hodin na hřišti našeho klubu. 
O pouti pořádáme v sobotu 30. 7. tradiční 
přátelský zápas s  fanoušky od 16 hodin. 
Všechny vás srdečně zveme!

 -Václav Pytel, TJ Start Dešenice-

Malá kopaná je v polovině
Posledním jarním kolem se dostala do své 
poloviny Klatovská liga v  malé kopané, 
kterou zakončil SK Norton vítězstvím 2:0 
nad týmem Vilyž Klatovy. Tímto vítěz-
stvím jsme si upevnili 7. místo a  přiblížili 
se týmům před námi. Podzimní část bude 
zahájena již 20. srpna.
Pauza v Milencích ale tak dlouhá nebude, 
již 9. července od 9 hod proběhne v  pořa-
dí už 12. ročník Memoriálu Josefa Staňka 
v malé kopané, na který vás srdečně zveme.

 -David Kratejl, SK Norton Milence-

Foto: Václav Pomahač

Výlet do země Galského kohouta

I  tento rok jsme se pokusili s  mým psem 
Robinem obhájit titul vicemistrů světa 
v  canicrossu belgických ovčáků. Letošní 
mistrovství světa bylo o  něco dále nežli 
loni, a tak jsme se vydali do francouzského 

městečka Aubigny sur Nère vzdáleného od 
nás přes 1000 km. Závody byly tentokrát 
dvoudenní a v celkovém pořadí se sčítaly 
časy z obou dnů. Počasí bylo velice dešti-
vé, průtrže mračen se střídaly s drobným 
deštíkem. Tomu také odpovídala trať, kte-
rá byla velice bahnitá, a  tím náročnější. 
Robin ale opět nezklamal a běžel nejlépe, 
jak mohl. První den jsme na kratší trati 
skončili třetí. Druhý den nás čekala trať 
delší, což mám radši, a také se nám poda-
řilo doběhnout na druhém místě s velkým 
náskokem. V součtu jsme vybojovali místo 
druhé a  podařilo se nám tak obhájit titul 
vicemistrů světa pro Českou republiku. 
Chtěla bych moc poděkovat všem, kdo 
nám fandili: celé své rodině, která, i když 
jen na dálku, závod velice prožívala se 
mnou a  hlavně svému příteli Romanovi, 
který nám po celé konání závodů zajišťo-
val super servis a fandil nám.

-Zuzana Marková-

Foto: Roman Zach
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Setkání parohatých měst
Snad každý obyvatel městyse Dešenice ví, 
že v našem znaku je hlava jelena osmerá-
ka se stříbrným parožím. Ale jen málokdo 
tuší, že podobně „parohaté“ obce a města, 
mají svá setkání, která se konají každé dva 
roky. První se uskutečnilo v roce 2004 v Se-
milech a letošním pořadatelem této akce se 
stala Železná Ruda. Jde o  setkání prodch-
nuté dobrou zábavou, recesí a  spoustou 
kulturních vystoupení. Letos poprvé se ho 
zúčastnili i zástupci parohatých Dešenic.
Dvoudenní program byl slavnostně za-
hájen 27. května v  ArberLandHalle v  Ba-
vorské Rudě p. starostou Železné Rudy 
Michalem Šnebergrem, a poté se postupně 
představilo všech 16 zúčastněných měst 
a  obcí. O  kulturní program se postarali 
zástupci pořádajícího města – Železnorud-
ský smíšený sbor společně s  dětmi ze zá-
kladní školy. Místní ochotníci nastudovali 
vlastní hru o parohatém čertovi a nechyběl 
ani „státnický“ proslov prezidenta a zakla-
datele této akce, pana V. Kubíka ze Semil. 
Druhý den prošel Železnou Rudou průvod 
zástupců jednotlivých obcí a akce vrcholi-
la na místním hřišti. Křtilo se nové želez-
norudské čtrnáctistupňové pivo Paroháč, 
sledovali jsme ukázku zásahu místních 
hasičů a poté se na pódiu střídala hudeb-
ní, taneční a divadelní vystoupení. K dob-
ré náladě jistě přispěli i dešeničtí ochotní-
ci se svým vystoupením Akvabely. K tanci 
zúčastněným pak zahráli Pelíškové.
Bylo to určitě příjemné setkání, na němž 
lidé zapomněli na běžné starosti a přišli se 
hlavně pobavit.
 -Tomáš Šafařík-

Anenská pouť Dešenice
Pátek, 29. 7.
od 17 h, tvrz Dešenice,  
vernisáž výtvarné výstavy

Sobota, 30. 7.
od 11.30, turnaj v lakrosu, hřiště Milence, 
doprovází Schola sv. Tomáše
od 13 do 18 h výtvarná výstava
od 14 h soutěž v pojídání meruňkových 
knedlíků – nádvoří tvrze
od 16 h, přátelský fotbalový zápas – TJ 
Start Dešenice – fanoušci, hřiště TJ Start
od 21 h, Pohoda rock – nádvoří tvrze

Neděle, 31. 7.
od 13 h, myslivecká výstava – renesanční 
sál tvrze 
od 13 do 18 h, výtvarná výstava
od 14 h, promenádní koncert – Domažli-
čanka, nádvoří tvrze

Po dobu pouti bude možné se rovněž nechat 
portrétovat karikaturistou p. Šrédlem či se 
podívat do muzea pivovarnictví, kde bude 
opět připraveno dešenické pivo. Připravu-
jeme ještě vystoupení s pohádkou pro děti.

Setkání rodáků
Jak jsme již avizovali v minulém čísle: 
1. října letošního roku se uskuteční již 
4. Setkání rodáků a  přátel Dešenicka 
ročník 1960 a starší. Setkání zahájíme 
ve 12 h v sále KD Dešenice. Po uvítání 
mohou zájemci krátce navštívit tvrz 
a  muzeum pivovarnictví. Po návratu 
do KD bude připraven oběd. Informace 
o setkání vyjde 11. července také v Kla-
tovském deníku, ale zároveň prosíme, 
abyste informaci o  setkání předali 
svým příbuzným a  známým, o  nichž 
víte, že by rádi přijeli. Na setkání se je 
možné se přihlásit osobně, telefonicky 
na čísle 376 571 531, písemně na adrese 
Dešenice 1, 340 22 Nýrsko či elektro-
nicky na adrese: tajemnice@desenice.
cz Aby bylo setkání vydařené, měli by-
chom mít představu o  počtu návštěv-
níků nejpozději v  září, takže předem 
velmi děkujeme za přihlášení.
 -úm-

Foto: Václav Vetýška
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Blahopřejeme jubilantům

Od 15.července
Václav Jiřík 77 
Eduard Hüttl 55 
Marta Vančurová 74 
Marian Búci 80 
Karel Soušek 86

Srpen 
Josef Skala 78 
Josef Nový 78 
Tomáš Zdvořan 60 
Josef Johánek 65 
Karolina Lencová 88 
Drahuše Marešová 60 
Marie Hüttlová 55 
Helena Kratochvílová 71 
Marie Mládová 73 
Marie Slunčíková 71

Do 10. září 
Zdeňka Jiříková 76

Dešenický zpravodaj, periodický tisk územně správního 
celku Dešenice. Vychází 4 × do roka. Evidováno MK ČR E 
17235. Vydavatel: Městys Dešenice, Dešenice 1, IČ 00255394. 
Redakce: H. Boučková, L. Sýkorová, J. Rejfek a T. Šafařík.  
3. číslo 2. ročníku vyšlo 8. července 2016 nákladem  
300 výtisků. Své příspěvky zasílejte na adresy:  
tajemnice@desenice.cz a starostka@desenice.cz  
Uzávěrka dalšího čísla je 25. 9. 2016.

Memoriál Josefa Staňka 
9. 7., 9.00, turnaj v malé kopané, 
hřiště Milence

Memoriál Karla Poláka
23. 7., 9.00, fotbalový turnaj, 
hřiště TJ Start Dešenice

Anenská pouť
29. 7.–31. 7.

Turnaj v nohejbalu
6. 8., Děpoltice

120. výročí SDH Divišovice
20. 8., 14.00, náves Divišovice

Setkání německých rodáků 
z Děpolticka
20. 8., 10.00, kostel sv. Isidora 
Děpoltice a tvrz Dešenice

Ferda Mravenec
27. 8., 17.00, představení AMOKu, 
koupaliště Dešenice

Setkání německých rodáků 
z Dešenicka
3. 9., 10.00, kostel sv. Mikuláše 
a tvrz Dešenice

Pouť Divišovice
10. 9., 14.00, kaplička Divišovice

Zasedání zastupitelstva  
městyse
21. 9., 18.00, renesanční sál tvrze

Setkání rodáků a přátel  
Dešenicka

1. 10., 12.00, KD Dešenice

Zveme vás 

O P US T I L I  N Á S…
† František Straka

† Petra Novotná
† Vlasta Lencová

SK Norton Milence Vás zve na  
12. ročník
Turnaje v malé kopané
Memoriál Josefa Staňka
9. 7., 9.00, Hřiště Milence

Setkání rodáků 
a přátel Dešenicka, 
narozených do  
roku 1960

1. října 2016 ve 12.00
KD Dešenice
K tanci a poslechu zahraje dechová 
hudba Skalanka ze Švihova

AMOK Dešenice z.s. srdečně zve na představení 

Ferda mravenec,  
aneb škola jízdy  
na kolečkových bruslích
koupaliště Dešenice, 17 hod. Při 
nepříznivém počasí v KD Dešenice.

Městys Dešenice  
a SDH Divišovice

Vás zvou na

20. srpna od 14 h  
na návsi v Divišovicích
Občerstvení a zábava 

zajištěny!

TJ Start Dešenice

Pořádá tradiční fotbalový turnaj

Memoriál Karla Poláka

VII. ročník bude zahájen 

23. července v 9 h

Hřiště TJ Start Dešenice


