
Milé čtenářky a milí čtenáři, 
Poslední víkend v  červenci nás opět 
čeká Anenská pouť. Její program je 
jako každý rok pestrý a  věříme, že 
uspokojí vás i vaše návštěvy. Program 
připravují především místní spolky: 
SDH Dešenice, Myslivecké sdružení 
Diana a  atraktivní program chysta-
jí také fotbalisté z  TJ Start Dešenice, 
kteří chtějí pořádně oslavit 50 let exi-
stence klubu. Doufejme, že naší pouti 
bude přát i počasí.
Od tohoto měsíce mohou zájemci 
dostávat informace o  probíhajících 
akcích či zprávy úřadu městyse také 
prostřednictvím SMS či e-mailu. Vě-
říme, že tato služba najde mezi obča-
ny širokou odezvu, zejména tam, kde 
není z  technických důvodů obecní 
rozhlas slyšet.

Přeji vám pohodové letní dny a na vi-
děnou na pouti.

 Lenka Sýkorová
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Vítáme nové občánky!
16. června bylo v  renesančním sále de-
šenické tvrze opravdu živo a  veselo. 
U  příležitosti vítání nových občánků 
městyse přijeli s  četným doprovodem 
celkem tři kluci a  čtyři holčičky, všich-
ni narození od listopadu 2017 do března 
2018. Svoje o něco mladší kamarády při-
šly v  doprovodu paní učitelky Bostlové 
pozdravit děti ze ZŠ Dešenice, které si 

připravily pár pěkných básniček a  hez-
kou písničku.
A pak už se nám rodiče postupně zapsali 
do uvítací knihy a děti obdržely něco na 
památku.
Přejeme Elence Anně, Diance, Luboškovi, 
Norbertovi, Honzíkovi, Josefínce a Amál-
ce v životě hodně štěstí!

-úm-

Mistryně republiky je z Dešenic
Ve dnech 4.–5.července se konalo v  Plzni 
Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu. 
Do této soutěže se probojovala také naše zá-
vodnice Lucie Ledvinová z  SDH Dešenice. 
První den Lucii čekal běh na 100m s  pře-
kážkami. Tady se mohla radovat, protože 
skončila na 1. místě s  časem 17,56s. Další 

den absolvovala disciplínu dvojboje, kde 
obsadila 2. místo. Po sečtení bodů obsadila 
celkově 1.místo v dorostu střední kategorie. 
Náš sbor je na Lucii velmi pyšný, neboť je 
historicky první členkou, která přivezla zla-
tou z mistrovství ČR.

-Iveta Kindlmanová-
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Nové polopodzemní kontejnery 
na dešenické návsi
Na jaře letošního roku byl dokončen pro-
jekt podpořený z Operačního fondu život-
ního prostředí prioritní osa 3 - nakládání 
s  odpady, v  jehož rámci byly u  hostince 
v Dešenicích umístěny nové polopodzem-
ní kontejnery. Celkem 5 kontejnerů – tři o 5 
m3 na plasty, papír a zbytkový komunální 
odpad (ZKO) a dva o 3 m3 na bílé a barev-
né sklo zvyšuje dosavadní kapacitu toho-
to sběrného místa více než dvojnásobně. 
Kontejner na ZKO je však primárně určen 
pro nájemce bytů v čp. 22 a chalupáře, kte-

ří nemají popelnici a za odpad řádně platí. 
Jedná se sice o novinku, je však třeba při-
pomenout zásady platné i u běžných kon-
tejnerů. Jsou-li kontejnery plné, nikdy ne-
necháváme odpad volně na zemi. Svozová 
firma v  takovém případě podle předpisů 
odpad ponechá na místě. Polopodzemní 
kontejnery byly instalovány zejména pro-
to, aby náves byla upravená a  uklizená 
a  věřím, že je to v  zájmu všech občanů 
i návštěvníků.
 Lenka Sýkorová

Kostel sv. Mikuláše se pyšní 
novou fasádou

Minulý měsíc byly dokončeny práce na kos-
tele sv. Mikuláše plánované na letošní rok. 
Jedná se o  opravenou severní a  východní 
fasádu kostela včetně věže a  restaurování 
zbývajících vitrajových oken. Oprava fa-
sády byla podpořena ministerstvem země-
dělství a ministerstvem kultury, na restau-

rování oken přispěl Plzeňský kraj. Ve věži 
byly vyměněny dvě dřevěné žaluzie a  dvě 
byly repasovány. Do věže a na barevná vit-
rajová okna byly také instalovány ochranné 
sítě zamezující hnízdění ptactva.

 Lenka Sýkorová

Územní plán 
Zastupitelstvo městyse na svém jed-
nání 20. března schválilo zkrácený 
postup při změně územního plánu 
obce. Své návrhy či podněty na změ-
nu územního plánu můžete adresovat 
úřadu městyse.

Info hlášení rozhlasu
Od července mohou občané využít no-
vou službu – hlášení rozhlasu – pomocí 
SMS či e-mailových zpráv. Tuto službu 
si můžete zaregistrovat buď sami na 
desenice.hlasenirozhlasu.cz/ nebo le-
táček, který byl distribuován do poštov-
ních stránek v případě zájmu odevzdej-
te v kanceláři městyse. 

Aktuality z úřadu

Chtěla bych velmi 

poděkovat všem, kteří 

v květnu pomohli při 

čištění požární nádrže 

v Dešenicích. 

Přeji krásné léto 

a příjemné koupání 

v čisté vodě.

Helena Boučková

DÍKY!
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Žíznětický srandamač
23. června odpoledne se celkem šest hasič-
ských družstev sešlo ke změření sil a  vý-
konů během každoročního Žiznětického 
srandamače.
Za povzbuzování fanoušků nastoupila 
družstva SDH Dešenice, Hodousice, Mi-
lence (mužské a ženské družstvo), Zelená 
Lhota a pořádající Žiznětice.

Počasí nám přálo, a  tak bylo výstřelem 
ze startovní pistole krátce po 14. hodině 
zahájeno štafetou, v níž se postupně vy-
střídala všechna družstva a poté se pře-
šlo do útoku.

 -Václav Toman, SDH Žiznětice-

Výlet na Sycherák

Kolektiv dětí po dobrých výsledcích ze 
soutěží a  hlavně ze Hry Plamen byl od-
měněn výletem. Na výlet odjeli v pátek 29. 
června do kempu Sycherák. V kempu spa-
ly děti pod jedním stanem, navštívily také 
obec Přimdu. S bohatými zážitky se v ne-
děli v podvečer vrátili mladí hasiči domů. 
Tímto by dětský kolektiv chtěl poděkovat 
za finanční podporu městysu Dešenice 
a panu Petru Bekovi.

 -ik-

Hra Plamen 2017/2018
Dne 19. 5. se konalo v  Nýrsku závěrečné 
kolo Hry Plamen. Mladší družstvo žáků do 
tohoto kola postupovalo z 3. místa a starší 
ze 7. místa. Oběma družstvům se na soutě-
ži celkem dařilo. Mladší žáci se v celkovém 
pořadí umístili na 2. místě a  starší na 3. 
místě. Na této soutěži jsme měli zastoupení 

i v jednotlivcích. V soutěži mladších jednot-
livců – dívky 1. místo obsadila Kristýna Va-
níčková a 2. místo Markéta Holá. Starší dív-
ky 3. místo Lucie Ledvinová. Tyto dívky nás 
nadále reprezentovaly i v krajském kole. 

 -Iveta Kindlmanová, SDH Dešenice-

Soutěže SDH Dešenice
První soutěž náš kolektiv čekala v  Nýrsku 
5. 5. Mladší obsadili 1. místo a starší taktéž 1. 
místo. 12. 5. se konal Sušický dvojboj. Mlad-
ší družstvo obsadilo 2. místo a starší místo 
1. a  z  této soutěže jsme si přivezli putovní 
pohár. 23. 6. v Bystřici nad Úhlavou mladší 
žáci obsadili 1. a  6. místo. Starší družstvo 
místo 2. a  5., na této soutěži jsme měli za-
stoupení celkem čtyř družstev. Náš sbor po-
řádal 26. 5. v Dešenicích okrskovou soutěž. 
Na této soutěži obsadili muži 1. místo a ženy 
taktéž 1. místo. Ženy ve vyřazovacím kole 
v  Rabí obsadily 3. místo a  postoupily do 
okresního kola, kde skončily na 3. místě. 
7. 7. byl uspořádán již 36. ročník Memoriálu 
Františka Zachera. Putovní pohár za muže 
i ženy si odvezla Bystřice.
Naši dorostenci se zúčastnili v okresní sou-
těži jednotlivců. Reprezentovali nás tam 
Lucie Ledvinová, Barbora Flaischmanno-
vá, Eliška Slunčíková a Jakub Šlais. V kraj-
ském kole, které se konalo v Plzni se Jakub 
Šlais umístil na 6. místě a Lucie Ledvinová 
na 1. místě a zajistila si tak postup na repub-
likové kolo. 

 -Iveta Kindlmanová, 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

Pořadí Družstvo SDH štafeta útok celkem

1. Dešenice 31,2 31 62,2

2. Hodousice 31,9 37,3 69,2

3. Žiznětice 38 36 74

4. Milence 35,3 44,8 80,1

5. Zelená Lhota 34 68,4 102,4

1. Milence – ženy 32 51,2 83,2
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HURÁ PRÁZDNINY!

MDD byl vydařený. Opět nás zaskočilo po-
časí, ale nakonec vše proběhlo podle plá-
nu na mokřadu. Děti si zasoutěžily a opek-
ly si špekáčky.

Školní rok jsme ukončili školní akademií 
v pátek 22. 6. 2018 v renesančním sále de-
šenické tvrze. Původně jsme se chystali na 
zahradní slavnost, ale letos nám počasí 
vyloženě nepřálo. Vysvědčení jsme rozdali 
v pátek 29. 6. 2018. 

Máme za sebou kus práce, spousta akcí 
se povedla. Vzdělávání žáků ZŠ a MŠ pro-
běhlo v  souladu s  RVP ZV a  podle plánů 
práce. Některým se dařilo lépe, některým 
méně. Ale tak to v normálním životě chodí. 

Všichni nemůžeme být ve všem dokona-
lí. Zúčastnili jsme se soutěží výtvarných, 
recitačních, čtenářské i  sportovních. Do 
Nýrska odcházejí 3 šikovné páťačky, kte-
ré nám ostudu jistě neudělají. Pokud se 
budou snažit a  svědomitě se připravovat, 
rozhodně se neztratí. 

Konec školního roku jsme měli opět pestrý. 
4. a 5. roč. absolvoval povinnou výuku do-
pravní výchovy. 

Podnikli jsme ještě několik menších výletů 
pěšky do okolí např. na Pajrek, do Nýrska na 
divadelní představení atd… Velkou turistic-
kou akcí byl výlet na Černé a Čertovo jezero. 
Děti ušly téměř 15 km. A co myslíte, pršelo! 

Musím všechny děti pochválit za svědomitý 
přístup, vzorné chování a fyzickou kondici.
Další výlet byl vlakem do Klatov. Navští-
vili jsme barokní lékárnu, katakomby, vý-
stavní síň skla PASK a konečně došlo i na 
cukrárnu. Na náměstí měly děti rozchod, 
takže si mohly zakoupit mnoho suvenýrů 
a „potřebných blbůstek“. 

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 sou-
těže zúčastnili. Poděkování patří i  veřej-
nosti za pomoc se sběrem, i  když v  naší 
škole děti už nemají. Děkujeme.

Výsledková listina (ZŠ):
1.  Marek Zach 1 000 kg
2.  Karolína Miškovičová 687 kg
3.  Natálie a Vojta Ptáčníkovi 683 kg 
 (každý)

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 
soutěžích, rodiče za trpělivost a  pocho-
pení, úřad Městyse Dešenice za celoroční 
podporu, pomoc a štědré dary. Děkujeme! 

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

-Yva Suchanová-

 V Y P R Á V Ě J…

Právě tak jsme nazvali naši novou výsta-
vu, kterou je možné navštívit v prostorách 
místního muzea až do konce října. Podob-

nost s  názvem známého českého seriálu 
není čistě náhodná, ba právě naopak. 
Jistě mnozí z vás mají na svých půdách i ve 
sklepích ukryté poklady, které jim připomí-
nají dětství. Myslím tím hračky, hry, knížky 
a  mnoho dalšího, skrytého v  zaprášených 
krabicích. Možná už jste na tyto krásné 
vzpomínky pozapomněli. A  právě proto 
jsme se rozhodli ukázat, že tyto letité hrač-
ky, mají stále svou hodnotu a jsou mnohdy 
aktuálnější, než si mnozí připustí.
Na školní půdě, po oslovení veřejnosti, a i ve 
svých soukromých sbírkách jsme posbírali 
různorodé skvosty a připravili výstavu, kte-
rá jak doufám, osloví mnohé z vás. 

Tato výstava je trošku netradiční, a to rov-
nou ze dvou důvodů. Za prvé je určená 
jak pro dospělé, tak pro děti. A  druhá její 
zvláštnost je ta, že je „živá,“ tím chci říci, že 
si jí můžete doslova osahat, pohrát si s pa-
nenkou, autíčkem anebo si něco postavit 
z kostek. Na své si přijdou jak maminky, tak 
i tatínkové, a pokud přiberete babičku s dě-
dou, jistě i jim vykouzlíte úsměv na tváři. 
Jen prosím opatrně, tyto hračky jsou zvyk-
lé na laskavý přístup a mají již často mno-
ho za sebou, bylo by sobecké nezachovat 
krásný odkaz i další generaci.

-Romana Vlčková, MŠ Dešenice-

Foto: Eva Kratochvílová
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Univerzitu studují dál, dál se zajímají o nová témata

Téměř dvacítka studentů – seniorů pokra-
čuje dál ve studiu univerzity třetího věku 
(U3V). Po slavnostní promoci začali všich-
ni zájemci v  závěru ledna studovat nové 
téma Včelařský rok, kdy se garantem toho-
to kurzu stal prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., 
který je zároveň zaměstnancem České ze-

mědělské univerzity. Včelám se na univer-
zitě věnuje od roku 1990.
Šestidílný seriál o  včelaření poskytl in-
formace o  tom, jak hospodařit s  včelstvy. 
Téma velice zajímavé, neboť každého z nás 
zajímal výsledný produkt – med, jak ho 
známe i  neznáme. První čtyři přednášky 
byly věnovány jednotlivým významným 
včelařským obdobím, jeden díl se věnoval 
chorobám a  boji s  nimi a  jeden právě vý-
slednému produktu medu.
Studující se mimo jiné dozvěděli, za ja-
kých podmínek působí med jako lék na-
příklad při zánětu horních cest dýcha-
cích. Nemalý význam má při zánětu jater 
a žlučníku. Působí i při nespavosti kdy se 
doporučuje dát před spaním 1–2 lžičky 
pro uklidnění. Výborně působí při dětské 
anémii a na neurastenické projevy u dětí. 

Vhodně působí při rekonvalescenci po 
onemocnění a vyčerpání organizmu. Zvý-
šená konzumace se doporučuje i  v  těho-
tenství a  blahodárně působí i  u  seniorů 
v boji s arteriosklerózou. 
Studenti se seznámili s  hospodařením 
včelstev v jednotlivých ročních obdobích, 
chorobami, která včelstva napadají a  jak 
s  nimi bojovat a  s  celou řadou dalších 
vybraných včelařských činností. Není 
bez zajímavosti si všimnout, že řada stu-
dujících měla možnost mnohé poznatky 
konzultovat v  praxi, například s  MVDr. 
Janem Krabcem, který se včelaření věnuje 
profesionálně. Semestr ukončili studující 
závěrečným testem a nyní je čeká podzim-
ní téma o cestování.

-Jan Rejfek, účastník VU3V-

Jarní část ligové soutěže hry pétanque zná svého vítěze

Polovina IV. ligového ročníku hry pé-
tanque, tedy její jarní část je u  konce. 
Vítězem se stala H. Linhartová s  168 
body před V. Úlovcem s  141 body a  M. 
Čermákovou se 140 body. Následují J. 
Rejfek, M. Raišl, J. Karlovský, M. Miško-
vič, J. Linhart, Z. Baraňák a první desít-
ku uzavírá J. Kratochvíl s 92 body.

Jarní část soutěže byla velmi zajímavá, 
neboť v  některých z  10ti turnajů došlo 
i  několikanásobně k  odražení košon-
ku. Tím se hra zatraktivnila, byla napí-
navější, zajímavější a  hráči tak museli 
vynaložit veškerý um i dovednosti smě-
řující k  co nejpřesnějšímu vrhu každé 
koule. Některým se to dařilo více, jiným 

méně. Jaro vyšlo hlavně favoritům, ale 
do čela soutěže se prosadily i dvě ženy. 
Zajímavostí je, že tři z  deseti turnajů 
vyhrál M. Miškovič, přesto zaujímá až 7. 
příčku v tabulce. Naopak loňskou formu 
potvrdila H. Linhartová, která stála na 
stupních vítězů celkem 7x (z 10ti turna-
jů) a  jako jediná dosáhla v  součtu nej-
méně 9299 cm. Podobně na tom byl V. 
Úlovec, který bodoval celkem 5x, tedy 
v  plné polovině soutěží, ale přesáhl 
desetitisícovou hranici, kterou má sice 
horší než třetí M. Čermáková. Ale ta má 
o bod méně.
Podzimní část soutěže bude pokračovat 
v druhé polovině srpna a po deseti turna-
jích bude ukončena nejpozději v měsíci říj-
nu. Následně bude vyhlášen vítěz soutěže 
pro rok 2018. I když se zdá z přiložené ta-
bulky, že rozdíly jsou dost velké, prvních 
deset hráčů má šanci zasáhnout do koneč-
ného pořadí. Letní přestávky bude využito 
k úpravě sportovní plochy a jejího okolí.

-Jan Rejfek, prezident Pétanqueclubu 
Dešenice-

PÉTANQUE – VÝSLEDKY A POŘADÍ IV. ROČNÍKU
pořadí jméno odehráno her výsledek v cm body

1. LINHARTOVÁ Hana 10 9299 168

2. ÚLOVEC Václav 10 10695 141

3. ČERMÁKOVÁ Mili 10 10573 140

4. REJFEK Jan 10 10794 140

5. RAIŠL Miroslav 10 11141 128
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TJ Start Dešenice bilancuje sezónu 
Klub TJ Start Dešenice z.s. ukončil sezónu 
2017-2018 i  v  oslabené sestavě posledním 
zápasem ve Velkých Hydčicích výhrou 5:2. 
Již před tímto utkáním bylo zřejmé, že se 
umístíme na pěkném 4. místě skupiny III. 
třídy. Tak se i stalo s celkovým počtem 46 
bodů v konečné tabulce. Králem střelců III. 
třídy se stal náš kapitán a útočník Michal 
Poupa, který 35x skóroval a  kterého bych 
chtěl zvláště vyzdvihnout.
Nyní se už budeme připravovat na soutěž-
ní ročník 2018/2019. Mohu již prozradit, 
že se rýsují nějaké posily a zájemci o náš 
fotbal, a tak by mělo dojít k rozšíření naší 
členské základny.
Závěrem vás chci pozvat na oslavu 50. vý-
ročí založení fotbalového klubu, která se 
bude konat o Anenské pouti.

-František Klištinec, předseda TJ Start-

Oslavy 50. výročí TJ Start 28. července na fotbalovém hřišti
13:00 Zahájení
13:30 – 14:30 Fotbalové utkání žáčků Okuly Nýrsko
14:30 – 15:15 Show kovboje Jimmyho a jeho koně Marse
15:15 – 15:30 Vystoupení mažoretek
15:30 – 16:45 Fotbalové utkání TJ Start Dešenice a Klubu 

fotbalových internacionálů ČR
17:15 – 18:15 Posezení, fotografování a beseda s fotbalisty Klubu 

internacionálů

Po celou dobu oslav budou na hřišti k dispozici koně pro svezení 
malých ale i velkých návštěvníků. 

Občerstvení zajištěno.
Srdečně zveme!

 -František Klištinec, předseda TJ Start-
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Naše obce – Žiznětice 

Žiznětice, něm. Schiessnetitz, jejich jmé-
no se vykládá jako ves lidí Žizňatových. 
Osobní jméno Žizňata je doloženo v  pol. 
13. stol. Význam jména je odvozen ze slo-
va „žizň“ – život, ve staročeštině spíše ve 
významu hojnost.
Žiznětice jsou vzdálené od Dešenic 2,5 km, 
ve starých pramenech ½ hodiny cesty. 
Jsou poprvé zmiňovány v berním rejstříku 
plzeňského kraje roku 1379 jako součást 
dešenického panství, které tehdy držel Ra-
cek Kanický z Čachrova. Podle berní ruly 
z roku 1654 byl v Žizněticích jeden sedlák 
jménem Mates Čech, čtyři chalupníci Mar-
kus, Perneska, Michl a  Čech a  pět used-
lostí bylo vyhořelých, což bylo nejvíce na 
celém dešenickém panství.
S Dešenicemi byly propojeny po celou his-
torii, v letech 1854-1916 však byly samostat-
nou obcí. Přináležely vždy pod dešenickou 

faru, školu i  poštu a  obvodní lékař sem 
jezdil za pacienty koňmo. Kaple na návsi 
je zasvěcena Panně Marii pomocné. V obci 
působili dobrovolní hasiči a byly zde krom 
hasičské zbrojnice postaveny i dvě požární 

nádrže přímo v obci. Činný byl rovněž spo-
lek mládeže. Roku 1928 byl do obce přive-
den vodovod z  blízkého vodojemu. Do té 
doby sloužily lidem domovní studny. Sví-

tilo se petrolejem, elektřina byla do obce 
přivedena až po roce 1945.
V první světové válce padli v Srbsku roku 
1914 Karel Stuiber (*1887) a  Karel Haider 
z čp. 7 (*1888) v Rusku roku 1915. Ze 2. svě-
tové války se nevrátili: Karel Stuiber z čp. 8 
(*1910). Alois Tauschek z čp. 12 (*1909) a Al-
bert Fleischmann z  čp. 14 (*1907) všichni 
padli či se ztratili v Sovětském svazu.
V  roce 1945 měly Žiznětice 24 domů a  115 
obyvatel. Našli bychom zde jednu hos-
podu, kterou vedla Leni Stuiber. Mimo-
chodem ocenění hospodské Magdaleny 
Stuiberové Společenstvem hostinských 
z Nýrska z roku 1936 je díky daru p. Toma-
na exponátem muzea pivovarnictví. Dále 
byl ve vsi truhlář a několik lesních dělní-
ků, jinak samí sedláci. 

-Lenka Sýkorová-

Fota: archiv

Hravé výstavy v muzeu
V  muzeu šumavského pivovarnictví na 
dešenické tvrzi byly v  červnu otevřeny 
dvě poutavé výstavy. Výstava retro hra-
ček a her, kterou připravily paní Vlčková 
a  Šteinerová z  mateřské školy s  názvem 
Vyprávěj aneb mámo a táto, s čím jste si 
hráli? Více se o výstavě dočtete na s. 4.
Druhou výstavou je svérázná autorská 
sbírka pana Jiřího Beneše z  Klatov. Ka-

ždé vystavené autíčko – a  najdeme zde 
i  modely z  plastelíny staré 45 let! – má 
svůj příběh. 
Obě výstavy jsou sice primárně určeny 
pro děti, ale zaujmou jistě i  dospělé ná-
vštěvníky, kteří mají jedinečnou příleži-
tost vrátit se do časů dětství.

 -ls-Foto: Eva Kratochvílová
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Memoriál Josefa Staňka
14. 7., 9.00, hřiště Milence, 
turnaj v malé kopané

Memoriál Karla Poláka
21. 7., 9.00, hřiště TJ Start 
Dešenice, fotbalový turnaj

Anenská pouť
27.–29. 7.

Setkání německých rodáků
25. 8., Děpoltice

Setkání německých rodáků
8. 9., Dešenice

Poutní mše sv. Divišovice
8. 9., 14.00, kaple Narození 
P. Marie, Divišovice

Jednání zastupitelstva
19. 9., 18.00, renesanční sál 
tvrze, Dešenice

Setkání seniorů
6. 10., 15.00, KD Dešenice,  
hraje BK Band

Zveme vás 

Městys Dešenice

Městys Dešenice zve na
Společenské  
setkání seniorů
6. října od 15.00, KD Dešenice
k tanci a poslechu hraje BK band

SK Norton Milence
Srdečně zve na  

TURNAJ V MALÉ 
KOPANÉ
Memoriál Josefa Staňka
V sobotu 14. července  
od 9.00, Hřiště Milence

TJ Start Dešenice z.s.  
Srdečně zve na 9. ročník

Memoriálu Karla Poláka
21. července 2018

Od 9.00 na fotbalovém hřišti

v Dešenicích

Anenská  
pouť 

Program
Pátek 27. července
18:00 Vernisáž výtvarné a rukodělné výstavy, tvrz Dešenice. 

Výstava bude otevřena v sobotu i v neděli od 13 do 18 hodin.
19:15 Výlet na hrad Kocourov L.P. 1978, vystoupení šermířské 

skupiny Festung, nádvoří tvrze

Sobota 28. července
10:00 Turnaj v lacrosu „O lakrosový prase“, hřiště Milence
13:00—18:15 Oslavy 50. výročí TJ Start Dešenice (program na s. 6)
14:00  pouťová mše sv., kostel sv. Mikuláše
15:30  Rozmarné cesty osudu. Šermířský příběh ze 17. stol. 

v podání souboru Kord v srdci, nádvoří tvrze
20:00  koncert kapely Odyssea, nádvoří tvrze

Neděle 29. července
9:00 Turnaj v lakrosu „O lakrosový prase“, hřiště Milence
13:00 Myslivecká výstava spojená se střeleckou soutěží, tvrz 

Dešenice 
14:00 Promenádní koncert, dechová kapela Domažličanka, 

nádvoří tvrze


