
Milé čtenářky a milí čtenáři, 
pomalu si přivykáme na brzké stmí-
vání a  očekáváme příchod ponurého 
podzimního počasí. Ale letos jakoby 
se léto nechtělo úplně vzdát a  první 
podzimní dny jsou plné slunce a  ba-
rev. Mnozí z nás zpracovávají bohatou 
úrodu ze svých zahrad a  těší se na 
ochutnávání moštů, různých zavaře-
nin a „tekutého ovoce“, které zahřeje 
při dlouhých zimních večerech.
V  posledním letošním čísle si připo-
meneme 100. výročí republiky, neboli 
čím žila naše obec právě před sto lety.
Děti si už pár týdnů plní školní povin-
nosti, a i ve školce je stále co dělat, jak 
se dále dočtete. Koncem roku hodnotí 
svou činnost také různé spolky, které 
se podílejí na pestré nabídce akcí bě-
hem celého roku. 
Z těch připravovaných si dovoluji upo-
zornit na již dvanácté tvoření na tvr-
zi, tradiční peklo a  adventní koncert 
v kostele sv. Mikuláše.
Přeji vám příjemné podzimní dny.

 Lenka Sýkorová
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Republika slaví 100 let!
V letošním roce si připomínáme řadu kula-
tých výročí významných historických udá-
lostí, 28. října tomu bude 100 let, co byla 
vyhlášena Československá republika. Celý 
soudní okres Nýrsko, kam spadaly i  De-
šenice, byl převážně jazykově německý, 
a tak nepřekvapí, že zdejší obyvatelé neví-
tali nový stát právě s nadšením. Z většino-
vé populace v rámci Rakousko-Uherska se 
stali příslušníky menšiny a převládala ne-
jistota z  toho, co přinese budoucnost. Na-
proti tomu Češi pokládali novou republiku 
za vyvrcholení desítky let trvající eman-
cipace a  možnost samostatně rozhodovat 
o svém národě. 
První světová válka si vyžádala velké obě-
ti – padlo či zůstalo nezvěstných 48 mužů 
z Dešenic, Matějovic a Žiznětic. Ani civilní 
obyvatelstvo nezůstalo ušetřeno – špatné 
zásobování, povinné dávky pro armádu 
a strach. V roce 1915 přijala obec 30 uprch-
líků z  Haliče. Jednalo se o  židovské rodi-
ny utíkající před frontou. Obec se musela 
postarat o  jejich ubytování, od státu do-
stávala na zaopatření uprchlíků podporu. 
Na klatovském okrese bylo přijato celkem 
1100 těchto uprchlíků. Obdobně trávili 
v Dešenicích čas vojáci na rekonvalescen-

ci. Ubytováni byli v  soukromí, lékařskou 
péči jim věnoval obvodní lékař MUDr. 
Goldbach, než byl sám roku 1916 povolán 
do armády.
Jaký byl poslední rok války v Dešenicích? 
Dejme slovo místním kronikám. V té obec-
ní se píše:
V roce 1918 byla úroda opět státem zabave-
na a vše muselo být odevzdáno. Také seno, 
sláma, tuřín, řepa, len, ovčí vlna apod. Sbí-
raly se též kopřivové lodyhy, z nichž se vy-
rábělo textilní vlákno. Také se sbíraly listy 
malin, jahod a ostružin na čaj pro armádu. 
Obec Dešenice odevzdala státu roku 1918: 
60 q pšenice, 500 q žita, 12 q ječmene, 450 q 
ovsa, 200 q sena, 112 q slámy a 300 q bram-
bor.
Kvůli povinným dodávkám byl zakázán 
obchod s  potravinami, přesto byla nabíd-
ka u soukromníků o 200 % dražší než pro 
armádu, a také se za ni tolik platilo. Všech-
ny potraviny a potřeby jako chléb, mouka, 
cukr, káva, tuky, mýdlo apod. byly na lístky. 
Často se stávalo, že lidé měli lístky, ale ne-
dostali za ně ani chleba, ani mouku, protože 
právě nebyla k mání. V této době už všichni 
toužili po míru. Tato touha se ovšem ztrácela  

Pokračování na str. 3 →

Foto: archiv
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Nový multifunkční 
nakladač

Díky podpoře z  Operačního programu ži-
votního prostředí – prioritní osa 3 – naklá-
dání s odpady, si mohla obec pořídit nový 
stroj – kolový nakladač pro manipulaci 
s bioodpady. Do soutěže se přihlásily cel-
kem dvě firmy: Terramet s.r.o., Čestlice se 
strojem značky JCB a  vítězná firma Arbo 
s.r.o., Klatovy, která podala nižší cenovou 
nabídku na stroj zn. New Holland.

Z jednání zastupitelstva a rady
Zastupitelstvo se sešlo mimořádně 30. 
8., aby projednalo a  schválilo Plán spo-
lečných zařízení k. ú. Děpoltice (v  rámci 
komplexních pozemkových úprav). Zá-
roveň byla starostka pověřena podpisy 
smluv o  dílo s  vítěznými účastníky zadá-
vacích řízení na akce: rekonstrukce lesní 
cesty Rokelská (Silnice Klatovy a.s.) a  re-
vitalizace veřejného osvětlení (Ecoledsol 
Praha). Poslední jednání zastupitelstva 
před volbami bylo 19. září a schválilo Plán 
společných zařízení pro k. ú. Divišovice 
u  Děpoltic. Dále byla schválena rovněž 
z  pozemkových úprav vyplývající změna 
hranice obce mezi k. ú. Milence a Nýrsko. 

Zastupitelstvo dále schválilo podání žá-
dosti o dotaci na cepový žací stroj v rámci 
Programu rozvoje venkova SZIF.

Rada byla na svých jednáních od července 
do září průběžně informována o probíhají-
cích investičních akcích – průzkumný vrt 
a jímací zářezy Děpoltice a kanalizační pří-
pojky Milence a  Dešenice. Koncem srpna 
byla vyhodnocena veřejná zakázka malé-
ho rozsahu na akci Revitalizace veřejného 
osvětlení městys Dešenice (viz výše).

 -Lenka Sýkorová-

Info hlášení rozhlasu 
Službu – hlášení rozhlasu – pomocí 
SMS či e-mailových zpráv využívá do-
sud 60 uživatelů. Tuto službu si může-
te zaregistrovat buď sami na desenice.
hlasenirozhlasu.cz/ nebo vyplnit letá-
ček (k dispozici v kanceláři úřadu). 

Sběr nebezpečného 
odpadu
V  pondělí 5. listopadu bude svážen 
nebezpečný odpad, připravit jej na vi-
ditelné místo můžete o  víkendu 3. a  4. 
11. Nebezpečný odpad jsou kompletní 
chladničky, mrazničky, pračky, myč-
ky nádobí, trouby, vysavače, žehličky, 
počítače, televize, osvětlovací tělesa, 
vrtačky, pily, šicí stroje, hračky na ba-
terky, ojeté pneumatiky z osobních vo-
zidel, barvy, staré mastné hadry apod.

Aktuality z úřadu

Výsledky voleb 

Kandidátka Počet hlasů

Roman Zach SNK Dešenicka 163

Ing. David Kratejl SNK Dešenicka 155

PhDr. Lenka Sýkorová SNK 2018 143

Mgr. Martin Boček SNK Dešenicka 128

Josef Němec SNK Dešenicka 117

Ing. Tomáš Šafařík SNK 2018 115

RSDr. Jan Rejfek KSČM 107

Miroslav Kubát SNK 2018 106

Petr Bek SNK Dešenicka 102

Hugo Syrovec SNK Dešenicka 101

Soňa Šetlíková KSČM 100

Josef Král SNK 2018 99

Miroslav Raišl KSČM 93

Iveta Kindlmanová KSČM 92

Tomáš Mottl KSČM 91

Komunální volby

Senátní volby
1. kolo 2.kolo

Jan Látka ČSSD 46 35

RSDr. Josef Švarcbek KSČM 42 -

MUDr. Michal Janek TOP 09 36 -

Ing. Vladislav Vilímec ODS 29 29

Ing. Viktor Krutina Piráti 25 -

JUDr. Miroslav Vokáč ANO 18 -

Ing. Milan Obdržálek SPD 15 -

Mgr. Miroslav Timura Česká suverenita 2 -

Vandal řádí v Datelově
České inspekci životního prostředí jsme 
ohlásili úmyslné poškozování stromů v Da-
telově u kapličky. Zatím neznámý pachatel 
navrtává stromy se záměrem je poničit 
natolik, aby odumřely. Místo jsme navští-
vili společně s  odborníkem dendrologem, 
který stromy prohlédl. Zástupci pobočky 
ČIŽP v Českých Budějovicích nás již ve věci 
kontaktovali kvůli doplnění informací. Jen 
těžko lze pochopit takové chování.
 -úm-
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Setkání seniorů 
v KD Dešenice

6. října kolem 15. hodiny začalo v  nově 
opraveném KD Dešenice společenské se-
tkání u  příležitosti mezinárodního dne 
seniorů, slaveného od roku 1990, který 
připadá na 1. říjen. Tento den lze oslavit 
různě, v Dešenicích je již tradicí setkat se 
při dobré muzice a  skleničce vína. Tento-
krát jsme pozvali kapelu BK Band ze Strá-
žova a určitě jsme neudělali chybu. Kapela 
hrála od 16 hodin až do 21 a její repertoár 
snad nikoho nezklamal. Škoda snad jen, 
že účastníků setkání bylo jen okolo třiceti 
– přece jen bylo ještě hezké počasí.
 -ls-

SDH Dešenice
25. srpna se konala soutěž v  Zelené Lhotě 
o Šumavského hasiče. Muži obsadili 1. mís-
to, ženy 2. místo, starší žáci 2. místo a mladší 
žáci rovněž 2. místo. 8. srpna se v Malé Vís-
ce konala dětská soutěž o pouťový putovní 
pohár. Starší žáci obsadili 2. místo, mladší 
žáci 1. místo a přivezli putovní pohár domů. 
Při této příležitosti byly v  Malé Vísce také 
vyhlášeny výsledky dětské hasičské ligy. 
Mladší žáci obhájili 3. místo. 15. září proto 
jely děti do kina v Klatovech, na animovaný 
film Úžasňákovi. 20. října čekalo žáky první 
kolo Hry Plamen v Horaždovicích. 

 -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

ve válečné vřavě. Vítězství nebo smrt! To 
bylo tehdejší heslo a boje překračovaly do-
savadní meze. Konečně, konečně přišel mír, 
ale nikoli jako laskavý anděl s palmovou ra-
tolestí. Konec války byl plný nebezpečných 
převratů a změn, plný chudoby a utrpení té-
měř tak velkého jako v době války. Přestalo 
existovat Rakousko-Uhersko. Přes noc zde 
byl převrat, jímž Rakousko padlo. Národy 
staré říše daly vzniknout novým samostat-
ným státům, německo-rakouské země, slo-
vanské kraje na severu, východě a jihu mo-
narchie, Maďarsko, Rumunsko atd. Stát tak 
vnitřně rozdělený a  nepřítelem ohrožený, 
rozpustil celou armádu a poslal vojáky bez 
dalšího domů, munici zahodili. Nejdůleži-
tější události byly: odstoupení císaře Karla 
I. 11. listopadu 1918, prohlášení německé-
ho Rakouska jako svobodného státu 12. 11. 
1918 a vyhlášení Československé republiky 
14. 11. 1918 (správně 28. 10.). Německé ná-
pisy byly rušeny na nádražích a veřejných 

budovách. Na skácený trůn nikdo další ne-
nastoupil a na troskách říše byly budovány 
nové státy.
Trochu jiným jazykem hovoří farní kronika:
Rok 1918 zůstane ve vzpomínkách každého 
jako rok, kdy byla 28. října prohlášena sa-
mostatnost česká. Místní zůstali skeptičtí. 
Od října do prosince byla v celém okolí epi-
demie španělské chřipky, která si vyžádala 
13 obětí. Nejhůře bylo na Kuncích, kde ze-
mřeli tři lidé během dvou týdnů, samí mladí. 
S ochlazením chřipka odezněla. Na začátku 
nechtěl nikdo do postele, až už bylo pozdě, 
pak se rychle hleděl vypotit a pil koňak, sice 
velmi drahý, ale pomohl.
O  španělské chřipce se zmiňuje i  školní 
kronika s tím, že jí padly za oběť tři školní 
děti. Republika vznikla v těžkých časech.
V Dešenicích si 100. výročí republiky při-
pomeneme zasazením stromu svobody 
spolu se školními dětmi 25. října. 
     
 -Lenka Sýkorová-

Pokračování ze str. 1 →

Začátek školy

Odpočatí, natěšení a  plní energie jsme 
v  pondělí 3. září 2018 slavnostně zaháji-
li za přítomnosti rodičů, pedagogů a  p. 
místostarosty Romana Zacha školní rok 
2018/2019. Do školy nastoupilo 18 žáků. 
Někteří rodiče se nechali přesvědčit od 
„kompetentních osob“, že nejsme ta správ-
ná škola a  děti předčasně přesunuli do 
Nýrska. Do mateřské školy je přihlášeno 28 
dětí, kapacita je plně využita.

Po prázdninách jsme se vrátili do čistě vy-
malovaných tříd s novými podlahami. Už 
nemusíme lavice podkládat, aby se nehou-
paly a třídy jsou prosvětlenější. Také v MŠ 

byla opravena třída, především omyvatel-
né nátěry na zdech, takže děti budou od-
počívat v čistějším bezprašném prostředí.

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 pomo-
ci při organizaci a průběhu různých akcí. 
Navštívíme mnohá divadelní představení, 
zorganizujeme několik menších výletů, 
cvičení v přírodě, sportovních dnů atd.

Pokračování na str. 4 →
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Školní rok 2018—2019 

…se nám rozběhl, a tak zas něco o adaptaci :-)
Letos máme ve školce naplněnou kapaci-
tu, zapsáno je 28 dětí. Děti do školky při-
cházejí často z rodiny, kde ne vždy mohou 
vypomáhat s jejich pohlídáním prarodiče, 
kteří obvykle ještě pracují. Děti tedy jdou 
do neznámého prostředí mateřské školy se 
zkušeností jen z nejužší rodiny.
Ve školce je všechno nové, ať už paní uči-
telky, kuchařky, ale i ostatní děti. Proto se 
snažíme, aby nástup a následná adaptace 
dětí na novou situaci byla co nejpohodo-
vější a  nejpřirozenější. Děti si přinášejí 
do školky svou oblíbenou hračku, knížku 
nebo předmět, který je s  rodinou spojuje 
a ve chvílích smutnění představuje jakou-
si „berličku“. Adaptace je o to jednodušší, 
když si mohou maminky alespoň první 
měsíc děti vyzvedávat po domluvě s učitel-
kami po určitých časových úsecích, např. 
první týden před vycházkou, postupně 
tuto dobu prodlužují, až se dostaneme na 
celodenní pobyt dítěte ve školce. Máme 
za sebou měsíc a půl a zdá se, že adapta-
ce probíhá nadmíru dobře. Tomu také jistě 
prospěla informovanost rodičů a společná 
komunikace s pedagogy. Je prima, když ro-
diče vše dítěti vysvětlí a utvrdí ho v  tom, 
kdy si ho vyzvednou a svůj slib splní. Plnit 
sliby je nejen v tomto věku důležité, budu-
jeme si ovzduší vzájemné důvěry a jistoty. 
Teoreticky lze také dítěti popsat, jak louče-
ní v šatně proběhne a co ho ve školce čeká. 
Nesmysl je dítě strašit slovy: „počkej ve 
školce, tam se s  tebou nikdo mazat nebu-
de“ případně „už tě mám dost, zítra jdeš do 
školky“ tohle je naprosto kontraproduktiv-
ní a nakonec se to rodičům vrací v podo-
bě slz a odporu do školky jít. Naštěstí jsou 
rodiče rozumní a  tohle snad už v  žádné 
rodině nikdo slyšet nemůže... V  každém 
případě, při řešení jakýchkoli problémů, 
jsou učitelky nápomocny rodičům jak ra-
dou, tak i pomocí. Atmosféra, která panuje 
ve školce, by měla být pohodová, bez zby-
tečných oboustranně nevyjasněných otá-
zek a domněnek. Chci poděkovat rodičům 
za dosavadní spolupráci a popřát jim i dě-
tem krásný podzim plný sluníčka, barev 
a usměvavých lidí kolem sebe.

-Renata Vlčková, vedoucí MŠ-

Jak vypadá výlet ve školce?

Protože je k nám letos „babí léto“ víc než 
shovívavé, dopřává nám pobývat často 
v  přírodě a  užívat si tu nádheru, kterou 
dokáže vykouzlit jen podzim. Proto jsme 
se rozhodli, že i  letos vyrazíme společně 
na výlet vlakem na Zelenou Lhotu. Zpát-
ky jsme se lesem vrátili „po svých“. Nově 
nastoupivší děti, jsou turisté jedna radost. 
Nikdo cestou nefňukal a  nestěžoval si na 
bolení nožiček, ba právě naopak, všich-
ni i  maličcí pobíhali po lese a  objevovali 
houby, šišky, klacíčky, mech atd. Fantazii 
dětí a  chuť k  jídlu na čerstvém vzduchu 
lze než obdivovat. Jízda vlakem je zážitek, 
který každé dítě nadchne, a když se vjede 
do tunelu, radost se s ubývajícím světlem 
násobí, když ještě vlak zahouká, dětská 
dušička se blahem tetelí. Děti si ve vlaku 
svou bezprostředností okamžitě získaly 
ostatní cestující, kteří jim ještě na Zelené 
dlouho mávali z  okýnek. Pak nás čekala 
zastávka na nutné občerstvení, tentokrát 
jsme si posedali na venkovních lavičkách 
u hotelu Zach. Když jsme se posilnili, vy-

razili jsme podél kolejí zpátky do školky. 
Děti mají radost, jakmile mohou opustit 
útvar dvojic a vrhnout se v bezpečné vzdá-
lenosti do lesa a objevovat. Tak nádherné 
muchomůrky, které jsme cestou mohli vi-
dět, by nedokázal namalovat ani ten nej-
zdatnější malíř, a  že jsou jedovaté teď už 
také všichni vědí. Výlet je prostě prima zá-
bava, která dětem přináší další přidanou 
hodnotu v  podobě rozpoznávání rostlin, 
hub, stromů a  jejich plodů. Také pohyb 
v  nerovném, náročném terénu je k  neza-
placení. Vzájemná spolupráce a  pomoc 
mladším dětem vede k prosociálnímu cho-
vání a v neposlední řadě i správné chování 
v dopravním prostředku. Každopádně při 
pobytu na čerstvém vzduchu nejen dobře 
tráví, ale také se zdravě unaví, takže po 
dobrém obědě, který jsme si trošku posu-
nuli, děti spinkaly jak miminka. Těšíme se 
brzy na další vyvedený výlet do přírody, 
vždyť v našem okolí je tak krásně a vždy je 
co objevovat!
     -rv-

Pokračování ze str. 3 →

Pro účelné a  smysluplné využití volného 
času v  odpoledních hodinách nabízíme 
zájmové útvary (kroužky): Út – vaření 
(v  nové cvičné kuchyňce), St – tvořivá 
dílna, Čt – pohybové hry, Čt – keramika. 
Všechny kroužky jsou pro děti zdarma, 
pouze keramika a  vaření je zpoplatněno 
200,- Kč pololetně. 

Všem dětem a  školákům přeji ať se jim 
daří co nejlépe plnit všechny úkoly, hod-

ně radosti z  učení, hodně zážitků z  po-
znávání nového a  neznámého, pohodové 
prostředí bez stresů a strachů, hodně přá-
telsky a pozitivně naladěných spolužáků, 
kamarádů, učitelek, rodičů, spoluobčanů. 
Dospělým pak hodně trpělivosti a  sho-
vívavosti k  občasným neúspěchům. Ať 
se nám ve školním roce 2018/2019 podaří 
všechno co nejlépe!

- Yva Suchanová,  
ředitelka ZŠ a MŠ Dešenice-
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Ligový ročník hry pétanque je před závěrem
Dvacítka soutěžících se ve hře pétanque 
připravuje na závěr 4. ligového ročníku. 
Ten byl složen z deseti turnajových her na 
jaře i podzim, přičemž v každém turnaji se 
odehrálo 10 kol. V době uzávěrky zpravo-
daje byl ukončen 17. turnaj.
V 4. ligovém ročníku zatím dominuje Hana 
Linhartová s  267 body. Zatím získala tři 
první, čtyři druhá a tři třetí umístění v tur-
najích. Druhou příčku zaujímá J. Rejfek 
s 247 body. Umístění v turnajích má podob-
né s tím, že má o jedno první místo méně. 
Na třetím místě je M. Čermáková s  241 
body. I ona okusila 2x vítězství, 2x druhé 
a  2x třetí místo v  turnaji. Na dalších mís-
tech jsou V. Úlovec s 231 body a M. Miško-
vič s 208 body. Právě on zvítězil v celkově 
4 turnajích.

V  polovině listopadu proběhne výroční 
jednání klubu. Především bude řešit úpra-
vu pravidel tak, aby vyhovovala všem při-
hlášeným. Návrhů je několik. Klub bude 
volit nové vedení a  řešit i  úpravu hřiště 
s  možností umístění informační tabulky 

o hře pétanque. A pochopitelně vyhodnotí 
IV. ligový ročník, předá medaile a poháry.

-Za vedení Pétanqueclubu 
 Dešenice J. Rejfek-

Proběhne vernisáž i aukce obrazů
Žáci kurzů kresby a  malby pod vedením 
dešenické malířky Anny Halasové uspořá-
dají výstavu obrazů více než dvaceti auto-
rů od 6 do 60 let věku. Každý žák předsta-
ví, co se v kurzech naučil. Výstava nebude 
tematická, protože žáci se učili techniku. 

Vyjádření a motiv nechala lektorka na jed-
notlivci, o to bude výstava náměty bohatší.
Návštěvník si tak bude moci prohlédnout 
na čtyřicet prací. Slavnostní vernisáž 
s programem bude v prostorách dešenické 
tvrze 27. října od 15ti hodin. Výstava skončí 

17. listopadu aukcí obrazů, které si zájem-
ci budou moci koupit za vyvolávací cenu. 
Radost můžete udělat autorovi ale i něko-
mu dalšímu vhodným vánočním dárkem. 
Všechny srdečně zveme.

-Anna Halasová-

Finanční prémii si z pouťového turnaje odnesl V. Úlovec

Vůbec první pouťový turnaj uspořádal Pé-
tanqueclub Dešenice těsně před pouťový-
mi oslavami městyse. Zahrálo si jej deset 
z  11 přihlášených hráčů. Prvním vítězem 
se stal V. Úlovec s 269 body před V. Jandov-
skou (406 bodů) a M. Raišlem (458 bodů).
Zajímavé bylo, že ještě v polovině turnaje 
byl na druhém místě M. Miškovič a daři-

lo se i  Z. Baraňákové mladší. Šesté kolo 
ale bylo pro oba hráče velmi nepříjemné, 
a tak slibná postavení v tabulce neudrže-
li. V. Úlovec zvítězil ve třech hrách z de-
seti a  zejména druhou část turnaje měl 
výbornou, nasbíral 81 bodů. Stejně tak 
se dařilo i V. Jandovské, která byla velmi 
milým překvapením celého turnaje.

Vyhlášení vítězů se uskutečnilo ihned po 
ukončení turnaje. Vítěz obdržel finanční  
prémii. Většina účastníků se shodla 

v tom, že si tento turnaj zahrají i v příštím 
roce, neboť je jakýmsi zpestřením v letní 
přestávce ligového ročníku. Podařilo se 
také upravit hrací plochu od náletových 
travin. Bylo také dohodnuto, že klub po-
žádá městys o  nové dřevní opěry dopa-
dové plochy, neboť jedna část je značně 
stářím poškozena.

-Jan Rejfek, prezident  
Pétanqueclubu Dešenice-

Za Václavem Úlovcem
Během přípravy tohoto čísla zpravodaje 
tragicky zahynul pan Václav Úlovec, 
aktivní člen Spolku pro radost a Pétanque 
klubu, dlouholetý student univerzity třetí-
ho věku a zastupitel obce. Za vzpomínku 
děkují členové těchto spolků.
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Probíhající sezóna TJ Start Dešenice
Do soutěžního ročníku 2018/2019 vstoupil 
náš tým úspěšně, jelikož vyhrál první utká-
ní nad týmem TJ Žihobce. Poté jsme prohrá-
li doma s ambiciózním týmem FK Svéradi-
ce B. Ve třetím kole přišla ale výhra nad 
týmem Dukla Janovice B. Od čtvrtého kola 
však následovala řada proher, celkem pět 
soutěžních utkání s  týmy: Sokol Kolinec, 

Sokol Veřechov, Tatran Velké Hydčice, So-
kol Plánice a FK Okula Nýrsko. Poté se nám 
podařilo získat čtyři nové členy a hráče.
Poslední dobou se forma týmu začíná po-
zvolna zvedat, o čemž svědčí dvě výhry za 
sebou. V  prvním případě to byla domácí 
výhra nad týmem TJ Kašperské Hory, kte-
rá tím cennější, neboť tento tým je lídrem 

tabulky. V  druhém případě jsme vyhráli 

nad TJ Hartmanice. Doufám, že se budeme 

i nadále posouvat výš v tabulce třetí třídy.

-František Klištinec, předseda  

TJ Start Dešenice z.s.-

První rybářské závody jednotlivců se v Dešenicích vydařily 

V Dešenicích se 15. září uskutečnily rybář-
ské závody na rybníku Hořák, dodejme, že 
za velmi příjemného teplého počasí. Akce 
se zúčastnilo 41 soutěžících z celého široké-
ho okolí. Většina z nich jsou vášniví rybáři, 
ale našli se i začátečníci.

Soutěž byla rozdělena do dvou čtyřhodino-
vých kol, dopolední od 7.30 hod. a odpole-
dní po dobrém obědě od 12.30 hod. Celkem 
bylo uloveno 817 ks ryb o celkové délce 16 
067 cm. Mezi nejčastější úlovky patřili ka-
při, líni a tzv. bílé ryby.
Vítězem „Rybářského závodu Hořák 2018“ 
se stal Václav Černý. Mohl se pochlubit 
úlovky o  celkové délce 2 978 cm. Druhé 
místo obsadil Marek Vican s celkovou dél-
kou úlovku 2 038 cm. Třetí příčku obsadil 
s 1 869 cm celkové délky úlovků Jan Suchý. 
Při hodnocení vydařené soutěže také došlo 
k  individuálním oceněním dalších jednot-
livců. Nejúspěšnější ženou závodu se stala 

Jana Petličková. Nejdelší ulovenou rybou se 
mohl pochlubit Ladislav Borsanyj, ten ulo-
vil kapra o délce 44 cm. Speciální cenu za 
trpělivost obdržel Josef Marek.
Pořadatelem rybářského klání byl Miroslav 
Kasík a na vše řádně dohlížel majitel rybní-
ku Jiří Hořák. Nejbližší další akcí na rybní-
ku Hořák bude výlov, plánovaný na 27. října 
od časných ranních hodin. Bude pochopi-
telně zajištěn prodej ryb a  dalších rybích 
pochoutek. Oba aktéři již proběhlých závo-
dů ale i  připravovaného výlovu zvou širo-
kou veřejnost k návštěvě této akce.

-Jan Rejfek, zastupitel městyse-

Ještě několika fotografiemi chceme připomenout zdařilé oslavy 50. výročí TJ Start Dešenice, které proběhly během anenské 
pouti. Autorem fotografií je pan Václav Pomahač.
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Setkání německých krajanů 

Jako každý rok – i letos se v létě konala se-
tkání německých rodáků a jejich potomků.
25. srpna se sešli krajané pocházející 
z Děpoltic, Divišovic, Datelova a Městiště. 
Nejprve při bohoslužbě v  kostele sv. Isi-
dora a poté se přesunuli do Dešenic, kde 
je na tvrzi čekal vynikající oběd připra-
vený paní Jarkou Šteinerovou a  Dagmar 
Kučerovou, kterým oběma náleží velké 
poděkování, právě tak jako paní tajem-
nici Heleně Boučkové, která pomohla 
s  organizací a  obsluhou hostí. Přítomní 
se velmi zajímali o postup žádosti o dota-

ci na opravu střechy kostela sv. Isidora, 
která byla počátkem srpna podána na 
Česko-německý fond budoucnosti. S  žá-
dostí, kterou bylo nutné podat v  češtině 
i němčině nám výrazně pomohl p. Tvaroh 
a  p. Tauscher. Podání žádosti schválilo 
zastupitelstvo městyse na svém zasedání 
v  červnu v  Děpolticích. Děpoltičtí Něm-
ci přispějí v  případě úspěšné žádosti na 
opravu částkou 117 000 Kč. P. Tauscher, 
rodák z  Datelova na tomto setkání sym-
bolicky předal organizaci těchto setkání 
paní Roswith Jungbauer, jejíž rodina po-

cházela z  Městiště. Jako obvykle setkání 
doprovodily hudebnice z Lamu.
V Dešenicích se němečtí krajané setkali 8. 
září a zahájili rovněž bohoslužbou v koste-
le sv. Mikuláše. Účastníci s radostí kvitova-
li postup oprav na kostele sv. Mikuláše, na 
které i oni přispěli částkou 6000 EUR. Pro 
tato setkání bývá připraven vždy i  vlasti-
vědný výlet – tentokrát Dešeničtí zamířili 
po obědě v restauraci Zemanka do Klatov, 
kde navštívili katakomby.
 

-Lenka Sýkorová-

Bazárek pro maminky podruhé
V sobotu 22. září uspořádal Spolek pro ra-
dost 2. Bazárek ve tvrzi. Účast prodávají-
cích byla tentokrát ještě větší než minule, 
napočítali jsme jich přes 40. Bez nadsázky 
se dá říct, že v to sobotní dopoledne se tvrz 
změnila v jeden velký bazar. Opravdu pěk-
né a při tom levné oblečení, boty a hračky 
přišly a  přijely nakoupit maminky místní 
i z okolních obcí. Také jsem vnukovi koupi-
la bundu, teplou zimní vestu a tahací dře-
věnou hračku. Těším se, co příště Jeníčko-
vi koupím na dalším jarním bazárku, který 
by měl být před Velikonocemi 2019.

 -Eva Kratochvílová-

Přijďte zase tvořit
Velkou již tradiční akci chystá Spolek 
pro radost na 24. listopadu. Těsně před 
začátkem adventu proběhne již po 12. 
Tvoření ve tvrzi aneb dešenické tvrzení. 
Je nasnadě, že jeho téma bude Vánoce 
a dárky. Přijďte, určitě si vyrobíte nebo 
koupíte sváteční výzdobu, anebo dárečky 
pro své milé.
 -ek-
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Zasazení stromu svobody
25. 10., před základní školou

Výlov rybníka Hořák
27. 10., od ranních hodin

Vernisáž výstavy obrazů
27. 10., 15.00, tvrz Dešenice

Ustavující jednání 
zastupitelstva městyse
31. 10., 18.00, renesanční sál, 
tvrz Dešenice

Tvoření na tvrzi
24. 11., 10.00–17.00, tvrz Dešenice

Peklo ve sklepeních tvrze
5. 12., 17.00, tvrz Dešenice

Mše sv. k poctě sv. Mikuláše
9. 12., 14.00, kostel Dešenice

Adventní koncert
ZŠ Dešenice společně 
s muzikanty, Kostel 
sv. Mikuláše, termín  
bude upřesněn

Myslivecký bál
11. 1., 20.00, KD Dešenice

Zveme vás 

Městys Dešenice

Tvoření 
na tvrzi

Spolek pro radost pořádá již 12.  
Tvoření na tvrzi na téma advent  

a Vánoce, 24. listopadu od 10 do 17 h
v prostorách tvrze.  

Vstupné dospělí 20 Kč, děti polovic
Občerstvení zajištěno

5. 12.
Sklepy dešenické tvrze 

plné čertů a jejich  
nelehkých úkolů

Od 17 hPeklo ve tvrzi

Myslivecké sdružení Diana Srdečně zve na

Myslivecký bál
11. ledna 2019, ve 20 h KD Dešenice

K tanci a poslechu zahraje Orion

Od 1. ledna 2019 bude v čp. 22 
v Dešenicích (prostor bývalé 
knihovny) otevřeno kontaktní 
místo realitní kanceláře  
Luboš Pokorný Remax4you. 

Bližší informace na tel. 739 500 603


