
Milé čtenářky a milí čtenáři, 
poslední číslo obecního zpravoda-
je letošního roku je tu a díky tomu 
v něm najdete celou řadu pozvánek na 
kulturní akce, na něž bude především 
prosinec tradičně bohatý. Z této pestré 
nabídky, kterou pro vás připravily 
místní spolky, škola i městys si určitě 
vyberete a v uspěchaném předvá-
nočním čase se dostanete do té pravé 
vánoční atmosféry. Pořadatelé vás sr-
dečně zvou a těší se na vaši návštěvu.
Teď jsme však na začátku října a Vá-
noce jsou přece jen ještě daleko. Je 
tedy na místě malé ohlédnutí za létem 
a jeho událostmi v naší obci, které se 
vám připomenou na fotografiích, za 
jejichž poskytnutí fotografům velmi 
děkujeme, právě tak jako všem přispě-
vatelům tohoto čísla. Uzávěrka toho 
příštího je 3. ledna 2017.

 Lenka Sýkorová
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1. října se sešli rodáci a přátelé Dešenicka
Již počtvrté se v  sále dešenického kultur-
ního domu sešli rodáci a přátelé Dešenicka 
a  to v počtu téměř 170 účastníků. Prvním 
krokem bylo shromáždění adres či jiných 
kontaktů. Pan František Pytel, který při-
pravoval předchozí setkání, to poslední se 
konalo roku 2010, nám laskavě poskytl se-
znamy vzdálenějších rodáků a navíc spo-
lu s  manželkou řadu lidí pozvali osobně. 
O setkání vyšla v červnu informace v Kla-
tovském deníku, poštou byly rozeslány 
desítky pozvánek s  prosbou o  potvrzení 
účasti, abychom měli alespoň představu 
o počtu zúčastněných. A pak přišlo velmi 
milé období vzkazů a  telefonátů od hos-
tů setkání, kteří se rozhodli pozvání při-
jmout. V sobotu 1. října nám počasí přálo, 
byl krásný den babího léta, a  tak ti, kteří 
chtěli navštívit tvrz (komentář poskytl pan 
Petr Štembera) či školu, kde na ně čekala 
paní ředitelka Yva Suchanová, zpříjemnili 
si sraz pěknou procházkou a  vzpomínka-
mi na časy minulé.
Připravit a  zajistit podobné setkání by 
nebylo myslitelné bez obětavé pomoci 

řady lidí. Se zkušenostmi z minulých se-
tkání a  vydatnou pomocí při organizaci 
toho letošního nám pomohl pan František 
Pytel. Oběd pro účastníky připravil ku-
chařský tým pod vedením paní Soni Šet-
líkové ve složení: Helena Boučková, Iveta 
Kindlmanová, Dagmar Kučerová a  Marie 
Suchanová. Vzhledem k  tomu, že se jed-
nalo o  guláš ze 60 kg masa, dovedete si 
jistě představit, co to bylo za práci. Během 
setkání v  kuchyni tvrdě pracovali paní 
Helena Boučková, manželé Katka a  Petr 
Bekovi a  pan Slavomír Chlup. U  výčepu 
stáli pánové Miloslav Bouček se synem 
Petrem a  konečně obsluhu hostí zajistili 
pan Roman Zach, paní Štěpánka Cihlá-
řová a Pavlína Neumayerová, slečna Bára 
Sýkorová a  Tomáš Šafařík. Všem jmeno-
vaným patří obrovské poděkování.
Věříme, že se rodákům u  nás líbilo a  že 
i místní uvítali příležitost k setkání s léta 
neviděnými přáteli.

 -Tomáš Šafařík-

Foto: Pavel Mráz
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Sběr nebezpečného odpadu 
Nebezpečný odpad tj. kompletní chlad-
ničky, mrazničky, pračky, myčky nádo-
bí, trouby, vysavače, žehličky, počítače, 
televize, osvětlovací tělesa, vrtačky, pily, 
šicí stroje, hračky na baterky, ojeté pne-
umatiky z osobních vozidel, barvy, staré 
mastné hadry apod. můžete připravit o ví-
kendu 29.–30. října, svážen bude 31. 10. 

Noční klid
Od 1. října letošního roku vstoupila v plat-
nost novela přestupkového zákona, která 
ruší možnost obcím a  městům udělovat 
výjimky z  rušení nočního klidu. Obce 
mají nadále možnost v případě existence 
výjimečných celoobecních akcí v  době 
jejich konání dobu nočního klidu for-
mou obecně závazné vyhlášky, kterou 
musí schválit zastupitelstvo, kdykoliv 
v průběhu roku dobu nočního klidu, zá-
konem stanovenou od 22:00 hod. do 6:00 
hod, zkrátit či nevymezit. Nic se nemění 
na pořádání společenských či rodinných 
akcí, tyto akce nevyžadují ani ohlášení či 
povolení obce a mohou se na území obce 
konat i po 22. hodině, respektive mohou 
pokračovat i po 22. hodině, za podmínky 
respektování ochrany nočního klidu sta-
novené zákonem o přestupcích. 

Podněty do rozpočtu
Ve 2. pol. října začínáme s přípravou roz-
počtu na rok 2017. Své náměty nám prosím 
adresujte do konce října. Toto upozornění 
se netýká podpory činnosti spolků, která 
bude projednávána počátkem roku.

Aktuality z úřadu

Po čtyřech letech se letos přihlásil Městys 
Dešenice do soutěže Vesnice roku 2016. 
Hodnotící komise nás navštívila jako dru-

hou z celkových 30 obcí přihlášených v Pl-
zeňském kraji. A pak už zbývalo jen napja-
tě čekat, jak jsme si v té velké konkurenci 
vedli. 30. července se konalo slavnostní 
udílení cen v rámci kraje, a to v Konstanti-
nových Lázních, které letos získaly zlatou 
stuhu pro krajského vítěze. Program byl 
opravdu velmi pěkně připravený a  účast 
místních i přespolních velká a plna očeká-
vání, jak dopadnou další účastníci soutě-
že. Dopadlo to pro nás velmi dobře, neboť 
Dešenice získaly zlatou cihlu kategorie 
A  za záchranu a  obnovu Dešenické tvrze 
a prémii 10 tis. Kč k tomu. Sluší se tedy ješ-
tě jednou poděkovat všem, kteří hodnotící 
komisi u nás přivítali a podíleli se tak na 
úspěchu naší obce.

 -úm-

Program rozvoje obce
Na svém posledním jednání 21. září schvá-
lili zastupitelé městyse důležitý strategic-
ký dokument – Program rozvoje městyse 
Dešenice (PRO) na léta 2017–2022. Jedná 
se dokument vypracovaný ve webové 
aplikaci ObcePro, kterou připravilo mi-
nisterstvo pro místní rozvoj (MMR) a byl 
podpořen z Operačního programu Lidské 
zdroje a  zaměstnanost. V  čem spočívá 
výhoda této aplikace? Pro obce to vlastně 
znamená jediné, požádat o  přihlašovací 
údaje a program vypracovat podle pevně 
daného schématu. Další výhodou je mož-
nost stažení statistických údajů, které 
MMR poskytl Český statistický úřad a ko-
nečně poslední výhodou je, že aplikace 

je pro obce zdarma. PRO je dokumentem, 
který ve své analytické části zvažuje silné 
i slabé stránky obce (SWOT analýza) z po-
hledu polohy, obyvatelstva, infrastruk-
tury, vybavenosti, ekonomiky i životního 
prostředí. V návrhové části pak jsou v do-
kumentu ukotveny cíle, jichž chce obec 
v  daném období dosáhnout. Podkladem 
pro aktuální strategii byly strategie roz-
voje obce schválené v  letech 2013 a 2015. 
S obsahem dokumentu se můžete sezná-
mit na webových stránkách obce, kde je 
volně ke stažení.

 -úm-

Triatlon – SK Milence

Tradičně velkou účast měl triatlonový závod, pořádaný SK Norton Milence 5. července. Fotografie: poskytl pan Václav Pomahač.
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Anenská pouť se tradičně vydařila
O posledním červencovém víkendu oslavi-
li Dešeničtí tradičně svátek sv. Anny spo-
jený s  pouťovými oslavami. Ve tvrzi byla 
v pátek již posedmnácté otevřena výstava 
výtvarných a  rukodělných prací, tento-
krát byla vernisáž zakončena půvabnou 
pohádkou Potrestaný zločin v podání sou-
boru Kord v  srdci, kde o  akční šermířské 
výstupy nebyla nouze. Sobota byla krom 
tradiční pouťové zábavy a  fotbalového 
utkání zpestřena soutěží v  pití tupláků. 
Původně ohlášená soutěž v  pojídání me-
ruňkových knedlíků byla pozměněna, neb 

panovaly obavy z nedostatku soutěžících. 
Do pití tupláků se v pěkném letním počasí 
přihlásilo celkem 11 mužských dvojic a jed-
na dámská trojice. Vítězství si odnesli otec 
a syn Šlaisovi s časem 19,4 s. V neděli nám 
pouť propršela, ale program zůstal nezmě-
něn. V  renesančním sále byla připravena 
soutěžní myslivecká výstava a na nádvoří 
zahrála Domažličanka, pro diváky byla 
připravena mokrá varianta.

 -úm-Foto: Soutěžní borci na startu, foto Eva Kratochvílová

Výlet za odměnu
2. 9. až 4. 9. byl mladým hasičům jako 
odměna za úspěch ve hře Plamen za fi-
nanční podpory městyse Dešenice a SDH 
Dešenice zaplacen víkend v hotelu Fontá-
na na břehu Lipna. Víkend se velmi pove-
dl, přálo i  počasí. V  pátek jsme začínali 
dobrým obědem. Poté jsme se šli koupat 
do Lipenské zátoky. Ve večerních hodi-
nách jsme si zahráli stopovanou, při níž 
jsme plnili úkoly s hasičskou tématikou. 
V sobotu jsme navštívili centrum Lipna, 
kde jsme si zajezdili na bobové dráze. Zá-
žitek, na který určitě nezapomeneme. Po 
obědě jsme strávili nějaký čas u vody. Ve 
tři hodiny jsme se plavili na lodi do měs-
ta Frymburk. Plavba byla krásná, pohled 
na Lipenskou přehradu je nepopsatelný. 
Po dobré večeři jsme měli připravený ve-
černí program na téma pohádky. Skupin-
ky dětí musely zahrát scénku z pohádky 

a ostatní děti musely uhádnout, ze které 
pohádky je scénka. Také jsme hráli pan-
tomimu na téma profese. Byla to velmi 
legrační hra. V  neděli jsme navštívili 
nejvýše položený hrad v Čechách, Vítkův 
hrádek 1053 m. n. m. s největší dochova-
nou obytnou věží tzv. donžonem o  roz-
měrech 17,5 x 14 m.. Od hradu se nabízejí 
nejkrásnější výhledy na Šumavu, Lipno, 
Novohradské hory a za příznivého počasí 
také na Alpy v Rakousku. I když jsme na 
tuto památku šli 8 km pěšky, pohled za to 
stál. Víkend byl zakončen nedělním obě-
dem. Výlet se nám moc líbil, budeme mít 
na co vzpomínat hodně dlouho. Děkuje-
me městysu i  SDH. 15. října nás už čeká 
první kolo hry Plamen, tak se budeme 
snažit, aby výsledky byly tak dobré jako 
v kole minulém. 
 -žáci 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

Divišovičtí oslavili 120 
let hasičského sboru 

V  sobotu 20. srpna bylo na divišovické 
návsi opravdu živo. Místní SDH připravi-
lo velmi pěknou oslavu založení tamního 
spolku dobrovolných hasičů. Připravena 
byla soutěž starých hasičských stříkaček, 
o  které jednotlivé sbory dobrovolných 
hasičů s  láskou pečují a vítají příležitost 
tyto krásné staré stroje předvést. Úvod-
ní slovo stylově přednesl MUDr. Michael 
Frank, chalupář v Divišovicích. Do Divi-
šovic se sjeli hasiči z  Dešenic, Milenců, 
Děpoltic a Žížnětic – ze Strážovska zauja-
li Němčičtí, kteří přijeli se stříkačkou ta-
ženou koňským potahem. O pořadí v sou-
těži tentokrát vůbec nešlo, všichni chtěli 
pobavit sebe i přítomné četné diváky.
Počasí oslavě přálo, a tak byl po skonče-
ní soutěže dostatečný prostor pro spole-
čenské setkání, které skvěle doprovodili 
harmonikáři.
  -úm-

Foto: Iveta Kindlmanová Foto: Václav Pomahač
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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

Odpočatí, natěšení a plní energie jsme ve 
čtvrtek 1. září 2016 slavnostně zahájili za 
přítomnosti rodičů, pedagogů a pí. starost-
ky Sýkorové školní rok 2016/2017. Do školy 
nastoupilo 24 žáků (během září se přihlá-
sil ještě jedem chlapec, takže celkový po-
čet je 25). Prvňáčků je 6. Do MŠ je přihláše-
no 26 dětí, někteří ještě nejsou 3letí, takže 
kapacita je momentálně plně využita.

Ve školce se děti již seznámily s novou pí. 
učitelkou Bc. Evou Žižkovou. Paní učitel-
ka je mladá, „čerstvá“, hodná, plná elánu. 
Pevně věřím, že dětem se moc líbí a spolu-
práce s ní bude příjemná i pro rodiče.
Od letošního školního roku platí drobné 
legislativní změny, především v  úpra-
vách školního ŠVP. Vzdělávací programy 
ZŠ i  MŠ splňují veškeré požadavky, nor-

my a výstupy požadované RVP (rámcový 
vzdělávací program) platné pro ZŠ a MŠ. 
Čeká nás celá řada sportovních, výtvar-
ných, recitačních, čtenářských soutěží 
a  mimoškolních akcí, na které srdečně 
zveme i  rodiče. Předem děkujeme všem 
rodičům, kteří budou ochotni nám po-
moct při organizaci a  průběhu různých 
akcí. Navštívíme mnohá divadelní před-
stavení, zorganizujeme několik menších 
výletů, cvičení v  přírodě, sportovních 
dnů atd..
Pro účelné a smysluplné využití volného 
času v  odpoledních hodinách nabízíme 
zájmové útvary (kroužky), Po – aerobik, 
St – tvořivá dílna, Čt – pohybové hry, Čt – 
keramika. Všechny kroužky jsou pro děti 
zdarma, pouze keramika je zpoplatněna 
150,- Kč pololetně. 
Všem dětem a  školákům přeji ať se jim 
daří co nejlépe plnit všechny úkoly, 
hodně radosti z  učení, hodně zážitků 
z  poznávání nového a  neznámého, po-
hodové prostředí bez stresů a  strachů, 
hodně přátelsky a pozitivně naladěných 
spolužáků, kamarádů, učitelek, rodi-
čů, spoluobčanů. Dospělým pak hodně 
trpělivosti a  shovívavosti k  občasným 
neúspěchům. Ať se nám ve školním roce 
2016/2017 podaří všechno co nejlépe!

  -Yva Suchanová-

Otevřený dopis...
Vážení rodiče a milé děti... 
Sešli jsme se opět po prázdninách ve školce, někteří z nás už jsou „staří známí,“ 
někdo do školky přišel poprvé. Naším hlavním úkolem na začátku je navodit přá-
telskou atmosféru, kde se bude dětem líbit a budou do školky chodit rády. I přes 
veškerou snahu, se i tak mohou objevit „adaptační problémy“, kdy se u dětí objeví 
slzičky. Nebojte se, nelekejte se, i to k životu ve školce patří. Nenechte se odradit 
a vydržte. Rozjezd bude pomalý a postupný, podle potřeb dětí. V prvním měsíci 
se děti postupně sžijí s režimem dne ve školce, poznají nové kamarády a naučí se 
i nové hry. Poznají okolí školky a vytvoří si pravidla soužití ve školce. Věříme, že 
kamarádství, která děti ve školce naváží, budou pro ně přínosem a možná pře-
trvají mnoho let... Ve školce se děti naučí mnohému zajímavému a přínosnému, 
na čem budou moci stavět v dalším vzdělávání i v životě. Přejeme Vám rodičům 
velkou dávku trpělivosti a shovívavosti a dětem prima kamarády.
 Vaše paní učitelky

Noví prvňáčci Tereza Reitmayerová, Vojtěch Ptáčník, Šimon Kindlman, Marek Zach, Jan Hošťálek, Karel Vlček

Bezpečně do školy
Pro větší bezpečnost dětí při cestě do a ze ško-
ly byly při silnici III/19020 instalovány v září 
orientační měřiče rychlosti, které projíždějící 
řidiče informují o rychlosti a v případě poma-
lé jízdy „poděkují“ smajlíkem. Radary byly 
podpořeny z programu Plzeňský kraj – pre-
vence bezpečnosti a kriminality částkou 70 
tisíc Kč, podíl obce činil 30 tis. Kč.
 -úm-

Základní škola a mateřská škola Dešenice
Vás srdečně zve na Adventní koncert
16. 12. v 17 h Kostel sv. Mikuláše, Dešenice
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Hola hola, keramika volá!
Keramický kroužek zve do svých řad nové 
zájemce. Přijďte si zkusit práci s hlínou. Ur-
čitě vás zaujme tvořivá, uklidňující a hlav-
ně příjemná činnosti. Stačí zavolat na te-
lefonní číslo 725 430 180. Poplatek činí 60 
Kč/hod. včetně materiálu. Nezapomeňte si 
doma dobrou náladu!
Těší se na vás prima kolektiv
a jeho vedoucí Jiřina Krabcová

Pozvánka na výstavu obrazů mladých malířů
Mladí účastníci kurzů malování pod vede-
ním paní Anny Halasové srdečně zvou na 
výstavu, která se uskuteční v  prostorách 
renesančního sálu tvrze. Vernisáž výsta-
vy se bude konat 22. října v 15 hod. a pro 
návštěvníky bude připraveno nejen občer-
stvení, ale také vystoupí žáci ZUŠ Nýrsko 
pod vedením paní učitelky Holoubkové.
Přijďte podpořit mladé umělce.

Čtyři kola podzimní části soutěže odehrána

Koncem srpna byla zahájena podzimní, fi-
nálová část soutěže hry pétanque. Tentokrát 
spolu soupeří hráči ve dvou skupinách, fi-
nálové a skupiny o umístění. Podle pravidel 
postoupili do finálové skupiny vždy první 
tři nejlepší hráči. Aby i podzimní část sou-
těže byla motivační, po každé hře z finálo-
vé skupiny sestupuje do skupiny o udržení 
poslední hrající hráč a  naopak ze skupiny 
o udržení ten nejlepší postupuje do finálové. 
Tím se soutěž dramatizuje.
Po čtyřech hrách je v čele finálové skupiny 
V. Úlovec s 3 097 body před Z. Baraňákem 
s 3 486 body a J. Karlovským s 3 488 body. 
Další v  průběžném pořadí jsou J. Linhart, 
H. Linhartová, J. Kratochvíl, A. Halasová, J. 
Rejfek a J. Vávrová. 

Po I. hře sestoupila A. Halasová, naopak 
postoupil J. Vaňourek, po II. hře to bylo 
naopak, po ukončení III. hry sestoupila H. 
Linhartová a postoupila J. Vávrová a po IV. 
hře sestoupila M. Čermáková a  postoupila 
naopak H. Linhartová.
V. hra bude pokračovat po volbách, a oče-
kává se dramatické zápolení některých 
jednotlivců, vnášející do hry to pravé vzru-
šení, neboť se již několikrát stalo, kdy tzv. 
košonek byl odražen hráčem tak, že způso-
bil značné pozdvižení. Ale o tom tato hra je. 
Odměnou pro všechny byla reportáž v  TV 
Filmpro Klatovy vysílaná po celý týden.

 -Jan Rejfek-

Účastníci malířských kurzů Anny Halasové, foto: 
Eva Kratochvílová

Čtvrtý semestr virtuální 
univerzity byl zahájen
Koncem září se uskutečnila první lekce 
čtvrtého semestru Virtuální univerzi-
ty třetího věku (VU3V). Univerzita tak 
zahájila čtvrtý semestr a  tentokrát se 
účastníci studia seznámí s  tématem 
„Čínské medicíny v naší zahrádce“.
Úvodní přednáškou celého studia se 
také představila lektorka MUDr. Ludmi-
la Bendová, která je lékařkou internist-
kou. Právě ona se seznámila s čínskou 
medicínou v roce 1988 ve Francii. V roce 
1990 založila s dalšími odborníky Čes-
koslovenskou SinoBiologickou společ-
nost, podporující systematické studium 
čínské medicíny pro zdravotníky i laiky.
Senioři se v úvodní lekci dozvěděli, že 
čínská medicína je naukou starou, ale 
i  naukou moderní a  současnou. Stu-
duje se na vysokých školách po celém 
světě a má souvislost s použitím v ka-
ždodenním životě, například v našem 
jídelníčku a  konkrétně co máme na 
našem talíři. Proto bylo velice zají-
mavé seznámit se s  poznatky a  jejich 
uplatněním v  praxi, jak se například 
konkrétně stravovat. Po první lekci 
bylo více než jasné, že tato oblast bude 
všechny účastníky zajímat. Vždyť ob-
sah souvisí se zdravím nás všech.
Studující se budou po celý semestr 
scházet pravidelně po 14ti dnech.

 -Jan Rejfek, účastník VU3V-

Práce keramického kroužku na letošní pouťové 
výstavě, foto Eva Kratochvílová
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mužstva datum čas den

DEŠENICE – VELKÝ BOR 15. 10. 16 15.30 sobota

BĚŠINY – DEŠENICE 23. 10. 16 15.30 neděle

DEŠENICE – JANOVICE 29. 10. 16 14.30 sobota

MĚCHOLUPY – DEŠENICE 5. 11. 16 10.15 sobota

Fotbal – TJ Start Dešenice
Dne 23. července jsme uspořádali již 7. 
ročník Memoriálu K. Poláka, za účasti 
pěti mužstev. Dešenickým fotbalistům 
se podařilo po delší době tento turnaj 
vyhrát. Během pouťových oslav jsme 
jako každoročně sehráli přátelský zá-
pas s fanoušky. 
Postup do okresního přeboru se na na-
šem hřišti projevil i  pořízením světel-
ného ukazatele skóre. Soutěžní ročník 
okresního přeboru jsme začali hned 
s jedním z favoritů soutěže – Hradešice-
mi remízou 1:1. Pak už se nám tolik neda-
řilo, i když, až na jeden zápas, byla ostat-
ní fotbalová utkání vyrovnaná, chybělo 
nám asi trochu toho fotbalového štěstí. 
Hráčům nelze vytknout nedostatek bo-
jovnosti, ale už to není třetí třída, kterou 
jsme ovládli suverénně. V posledním zá-
pase jsme se konečně dočkali vítězství 
nad Malým Borem a jsme zatím na desá-
tém místě. 
Závěrem chci pozvat fanoušky na naše 
zápasy doma i venku.

 -Václav Pytel, TJ Start Dešenice- Memoriálu Karla Poláka, foto Václav Pomahač

Dešeničtí volejbalisté dobyli Libkov
Poslední míč finálového zápasu dopadl 
do hřiště soupeře, a  tak se mohlo smí-
šené družstvo volejbalistů z  Dešenic 
a  blízkého okolí radovat z  prvního tur-
najového vítězství ve své již dlouholeté 
kariéře. Na turnaji v Libkově si dokázalo 
poradit se všemi družstvy včetně finálo-
vého soupeře z Pocinovic. Radost to byla 
určitě veliká. Že ale není každý den po-
svícení, se přesvědčili na dalším turnaji 
ve Skelné Huti, kde i přes dobré výkony 
obsadili čtvrté místo.

Na konec září připravili volejbalisté tur-
naj ženských družstev, který se konal 
v  Nýrsku. Po vyrovnaném průběhu vět-
šiny zápasů vybojovala děvčata pohár 
za třetí místo. Posledním vystoupením 
bude 21. října turnaj smíšených družstev 
v Nýrsku, který opět dešeničtí volejbalis-
té pořádají. Kdo by se chtěl přijít podívat 
nebo i  si s  družstvem chodit pravidelně 
zahrát, bude jistě vítán.
     
 -Tomáš Šafařík, člen volejbalového týmu-

Volné bruslení v Nýrsku
Městys Dešenice zajistil pro občany 
v úterý od 18:30 do 19:30 volné brusle-
ní na ledové ploše v Nýrsku. Bruslení 
bude, za příznivého počasí, oznáme-
no veřejným rozhlasem, případně si 
budete moci ověřit, zda se bruslí, na 
tel. 702 160 497. Brusle si můžete ne-
chat na místě také naostřit za 50 kč. 
Vstup je volný.

Fotbal – rozpis zápasů
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27. listopadu zahájíme na dešenické tvrzi 
opět adventní čas. O  této první adventní 
neděli si budete moci na malém trhu za-
koupit drobné dárky pro své blízké, které 
vytvořily děti ze základní a mateřské ško-
ly, ženy ze Spolku pro radost, frekventanti 

keramického kroužku a jiní. Pro návštěv-
níky bude připraveno adventní občerst-
vení a  nebude chybět ani orloj v  podání 
ochotníků. Na závěr slavnostně rozsví-
tíme vánoční stromeček- Přijďte spolu 
s ostatními strávit příjemný podvečer.

Jedná se o symbolické datum, protože 
toho dne roku 1918 bylo ve vlaku u se-
verofrancouzského města Compiègne 
podepsáno příměří mezi státy Doho-
dy a  Německem a  byly tak ukončeny 
boje na západní frontě první světové 
války. Tato válka intenzivně zasáhla 
do života našich předků, a v řadě obcí 
i u nás na Klatovsku najdeme pomní-
ky padlých. Pan Antonín Gibiš, znalec 
vojenské historie si pro nás připravil 
přednášku právě o  těchto pomnících 
na Klatovsku. Přednáška se bude ko-
nat v  předvečer dne veteránů 10. lis-
topadu, od 17 hodin v  renesančním 
sále dešenické tvrze. Srdečně zveme 
všechny zájemce o historii.

Ukončení muzejní sezóny
Zahájení sezóny v muzeu šumavského 
pivovarnictví proběhlo na Bílou sobo-
tu. Pěknou tematickou výstavu při-
pravila paní Radka Grösslová, známá 
svými překrásnými kraslicemi, jejichž 
zdobení také na místě předvedla. Po-
prvé také bylo možné ochutnat pivní 
specialitu dešenický ležák – 12° pivo, 
uvařené v  pivovaru Bizon v  Čižicích. 
O pouti byla v muzeu v přednáškovém 
sále otevřena výstava tří přátel – vý-
tvarníků z  Plzeňska – Dalibora Brab-
ce, Jana Hejdy a  Milana Zacha. Mu-
zeum navštívilo do začátku října 662 
turistů, řada z nich si u nás zakoupila 
i turistickou známku či vizitku, zájem 
je rovněž o  pohlednice a  publikace 
o  Dešenicích. Závěr sezóny bude opět 
ve znamení zlatavého moku. 28. října 
od 13 hodin přijďte ochutnat pivní spe-
ciály a vyslechnout nové objevy z his-
torie pivovarnictví na Klatovsku v po-
dání Mgr. Jana Jiráka z  klatovského 
muzea, který v  současné době připra-
vuje rozsáhlou publikaci na toto téma.

Obr.: Dešenický pivovar na hlavičkovém papíru 
z 30. let, Archiv pivovarského muzea, Plzeň
 -ls-

Zahájení adventu potřetí

Foto: Takto to vypadalo při zahájení adventu v loňském roce, foto Eva Kratochvílová

Odhalení pomníku padlých v Dešenicích, 1929 foto: archiv

Den válečných veteránů
11. listopad je den, který se po celém světě připomíná jako den válečných veteránů či den vzpomínek.
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Anna Halasová  
a účastníci kurzu malování

vás srdečně zvou  
na vernisáž

Obrazy  
mladých  
malířů

22. října v 15 h
renesanční sál dešenické tvrze

Blahopřejeme jubilantům

Od 13. září
Úlovec Václav 72 
Verešová Jiřina 60 
Robochová Františka 90 
Lerachová Miluše 81 
Habadová Vlasta 72 
Vávrová Jaroslava 76 
Sokolík Petr 60

Říjen 
Miškovič Andrej 65 
Löffelman Stanislav 60 
Neumayer Jiří 70 
Stuiberová Emma 91 
Korschinská Eva 70 
Soušek Jaromír 74

Listopad 
Horváth Josef 65
Poupa Josef 70
Jirka Marian 55
Fialová Helena 70
Koubová Hilda 89
Krákora František 70
Kollerová Emilie 74
Cihlářová Alena 55

Prosinec 
Preslová Emma 83
Presl Josef 73
Kubátová Hana 50
Machová Alžběta 80
Hofman Rudolf 50
Čermáková Milada 65
Fialová Lenka 50
Čečil Zdeněk 60
Kostlivý Svatopluk 90
Pěnkavová Věra 71
Rábová Věra 76

Do 8. ledna
Löffelman Václav 65
Kotalová Bedřiška 79
Valešová Alžběta 71
Rába Karel 79
Jandovská Věra 80
Cihlářová Hermína 84
Štembera Petr 71
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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.  
4. číslo 2. ročníku vyšlo 10. října 2016 nákladem  
300 výtisků. Své příspěvky zasílejte na adresy:  
tajemnice@desenice.cz a starostka@desenice.cz  
Uzávěrka dalšího čísla je 3. 1. 2017.

Svěcení křížku 
15. 10., 15.00, kaplička Matějovice

Vernisáž výstavy obrazů 
mladých malířů 
22. 10.,15.00, renesanční sál tvrze

Slavnostní ukončení sezóny 
v muzeu pivovarnictví
28. 10., 13.00, muzeum

Přednáška A. Gibiše
10. 11., 17.00, Pomníky padlých 
1.světové války na Klatovsku

Tvoření na tvrzi na téma 
advent a Vánoce
19. 11., 10.00–17.00, tvrz Dešenice

Zahájení adventu
27. 11., 16.00, tvrz Dešenice 

Mše sv. k poctě sv. Mikuláše
4. 12., 14.00, kostel sv. Mikuláše, 
Dešenice

Peklo ve sklepeních tvrze
4. 12., 17.00, tvrz Dešenice

Jednání zastupitelstva městyse
14. 12., 18.00, renesanční sál tvrze

Adventní koncert ZŠ a MŠ 
Dešenice
16. 12., 17.00, kostel sv. Mikuláše

Vánoční koncert písničkáře 
Iva Jahelky a komorního 
flétnového souboru
17. 12., 17.00, kostel sv. Isidora, 
Děpoltice

Živý Betlém
18. 12., 17.00, náves Dešenice

Adventní koncert 
20. 12., 19.00, členové Kolegia 
pro duchovní hudbu Klatovy, 
kostel sv. Mikuláše

Vánoční besídka MŠ Dešenice 
22. 12., 15.00, mateřská škola

Velké finále v pokeru 
30. 12., 9.00, klubovna SDH Milence

Novoroční turnaj v nohejbale 
1. 1., hřiště u koupaliště 
Dešenice, brzo ráno!

Zveme vás 
O P US T I L I  N Á S…

† Vlasta Presslová

N A ROZE N Í …
* David Budža

Adventní  
koncert 
v podání členů Kolegia pro 
duchovní hudbu Klatovy
pod vedením  
Víta Aschenbrennera

20. prosince v 19 h
Kostel sv. Mikuláše, Dešenice
Přijďte se vánočně naladit!

Sv. Mikuláš, 
andělé a čerti

zvou všechny hodné  
i zlobivé děti a rodiče na
Peklo ve sklepeních tvrze

4. prosince v 17 h


