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Milé čtenářky, milí čtenáři,
v posledním letošním čísle zpravo-
daje přinášíme jako obvykle informa-
ce o aktuálním dění v naší obci. Čím
začít? Jsme moc pyšní na Lucku Led-
vinovou, mistryni světa v hasičském
sportu a upřímně jí blahopřejeme.
Lucčin úspěch jen potvrzuje, že hou-
ževnatost v oboru, k němuž má od
dětství vztah, přináší skvělé výsledky.
Gratulujeme také panu Stanislavu
Kindlmanovi, který se dětem u hasičů
desítky let věnuje a Lucku k hasičské-
mu sportu přivedl.
V tomto čísle najdete také pár po-
zvánek na kulturní akce. Věřme, že
podmínky budou nakloněny tomu,
abychom se na nich sešli, tak jak jsme
byli zvyklí. Vždyť nedávno proběhlá
společenská setkání Vesnice se baví
a setkání seniorů ukázala, že soused-
ské povídání nám už chybělo a potka-
li jsme se rádi.

Příjemné čtení vám přeje

Lenka SýkorováV září jsme přivítali šest nových občánků – tentokrát jednu holčičku a pět chlapců. Rodi-
čům i dětem přejeme hodně štěstí a zdraví!

Foto Ivana Vaňkátová

Noví občánci

LUCIE LEDVINOVÁ JE MISTRYNÍ
SVĚTA V POŽÁRNÍM SPORTU
Její zážitky z místa konání v chorvatském
Čakovci najdete na s. 3.
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Aktuality z úřadu
Rada městyse se v uplynulém období se-
šla celkem pětkrát. Mj. schválila nabídku
na opravu cesty v Matějovicích v ceně ne-
celých 200 tis. Kč a vzala na vědomí žádosti
o obecní byty a žádosti o prodej stavebních
pozemků v k. ú. Dešenice.

Zastupitelstvo se sešlo jedenkrát – v září
v renesančním sále tvrze. Na programu bylo
projednání nové vyhlášky o místním po-
platku za obecní systém odpadového hospo-
dářství, která nabyde platnosti 1. ledna 2022.
Nově jepoplatek stanovenvevýši 800Kč/rok/

osoba nebo nemovitost. Úleva se poskytuje
osobě, která v příslušném kalendářním roce
dosáhne 70 let a výše nebo je držitelemprůka-
zu ZTP a ZTP-P, a to 100 Kč. Dále se úleva po-
skytuje žákům a studentům, kteří jsou v prů-
běhu roku na internátě ve výši 50% poplatku
a konečně osobě, která je zapojena do systé-
mu evidence odpadů Econit ve výši 100 Kč
(platí pro všechny členy domácnosti). Na tom-
to zasedání zastupitelstvo také schválilo
prodej pěti stavebních pozemků (z celkových
sedmi) v k. ú. Dešenice.

-úm-

Z činnosti rady a zastupitelstva

Investice v roce 2021

Výsledky hlasování v parlamentních volbách 2021

V letošním roce byly vybudovány polo-
podzemní kontejnery v Milencích pod-
pořené dotačním titulem z Programu stabi-
lizace a obnovy venkova 2021 částkou 300
tis.. Ze stejného programu, ale pro rok 2020
byla podpořena výměna střešní krytiny na
čp. 153 (pošta), která byla úspěšně dokon-
čena v září., a to částkou 400 tis. Kč. Plzeň-
ský kraj podpořil rovněž restaurování so-
chy sv. Jana Nepomuckého (100 tis. Kč),
který se na své místo vrátil 21. října, osazení
nových orientačních měřičů rychlosti a ne-
investiční příspěvek pro zásahovou
jednotku hasičů v Dešenicích. Úspěšně byla
dokončena cesta v Matějovicích, kde rekon-
strukci polní cesty hradil Státní pozemkový

úřad v rámci Komplexních pozemkových
úprav v k. ú. Matějovice a obec pak opravu
části cesty v lese a v intravilánu. Z menších
investic bylo vybudováno nové dětské hřiště
v Děpolticích a posezení na návsi v Městišti.
Největší letošní stavební akcí bylo vybu-
dování poslední části chodníku vDešenicích
(akceDešenice–Chodníkpři silnici III/19020
– 2. etapa), kterou podpořil Integrovaný ope-
rační program (IROP) prostřednictvím MAS
Úhlava. Patří se poděkovat všem občanům,
že po dlouhé týdny stavby měli pochopení
pro nejrůznější omezení a další nepříjem-
nosti se stavbou spojené.

-Lenka Sýkorová-

Nová vyhláška o míst-
ním poplatku za odpa-
dové hospodářství
Podle nové legislativy platí od 1. ledna
2022. Její znění najdete na webových
stránkách úřadu městyse. Sazba po-
platku činí 800 Kč, ve vyhlášce jsou
jako v předchozích letech stanoveny
úlevy z poplatku. Poplatek lze zaplatit
od 1. ledna a splatný je nejpozději do
30. dubna.

Svoz nebezpečného
odpadu
V pondělí 15. listopadu bude svážen
nebezpečný odpad, připravit jej na vi-
ditelné místo můžete o víkendu 13. a 14.
listopadu. Nebezpečný odpad jsou
kompletní chladničky, mrazničky, prač-
ky, myčky nádobí, trouby, vysavače,
žehličky, počítače, televize, osvětlova-
cí tělesa, vrtačky, pily, šicí stroje,
hračky na baterky, ojeté pneumatiky
pouze z osobních vozidel (max. 4 ks
na do-mácnost), barvy, staré mastné
hadry apod.

Parkování na chodníku
je zakázáno. Tímto upozorňujeme řidi-
če, kteří tak činí, že se dopouštějí pře-
stupku proti bezpečnosti a plynulosti si-
lničního provozu, který může být řešen
ve správním řízení.

Volební okrsek č. 1
Dešenice

Volební okrsek č. 2
Děpoltice

Volební okrsek č. 3
Milence CELKEM

počet voličů 369 78 135 582
počet odevzdaných hlasů 236 55 84 375
počet neplatných hlasů 3 0 0 957
počet platných hlasů 233 55 84 372
voličská účast 63.95% 70.51% 62.22% 65.56%

počet hlasů počet hlasů počet hlasů CELKEM
Strana zelených 1 1 0 2
Svoboda a přímá demokracie 18 8 8 34
PŘÍSAHA — občanské hnutí Roberta Šlachty 14 5 2 21
SPOLU — ODS, KDU-ČSL, TOP 09 43 14 25 82
PIRÁTI a STAROSTOVÉ 23 7 14 44
Komunistická strana Čech a Moravy 25 6 4 35
ANO 2011 79 14 25 118
VOLNÝ blok 1 0 1 2
Česká strana sociálně demokratická 18 0 2 20
Trikolora Svobodní Soukromníci 2 0 2 4
Aliance pro budoucnost 1 0 0 1
Hnutí Prameny 1 0 1 2
Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezka) 3 0 0 3
Otevřeme Česko normálnímu životu 4 0 0 4
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Moje chuť se dál zlepšovat, závodit, zís-
kávat nové zkušenosti a také poznávat nové
přátele, to byly hlavní důvody, proč jsem
kývla na tuto výzvu. Proč výzvu? Protože
jsem měla jeden pouhý měsíc na to, abych
získala dostatečnou kondici hodnou mi-
strovství světa a zároveň se naučila několik
nových disciplín, jako např. výstup na
cvičnou věž s pomocí žebříku.
Součástí mé měsíční intenzivní přípravy
byly tréninky nejméně třikrát za týden, a to
nejen v Plzni, ale i v Ostravě. Postupně jsem

se seznamovala s novým týmem, trenéry
a s disciplínami. Trénovala jsem, co to šlo
s nadějí, že mě na konci července vyberou
do reprezentace. Mé snažení však ohrozilo
zranění kolene při tréninku výstupu na věž.
Naštěstí vše dopadlo dobře, koleno se
dostatečně zotavilo a já překonala strach
opět na věž vylézt. Počet vybraných zá-
stupkyň byl omezený. Pro trenéry bylo vel-
mi obtížné vybrat pouze tři závodnice do
každé věkové kategorie. I pro nás do-
rostenky bylo těžké se smířit s tím, že plno
našich spoluzávodnic, a hlavně kamarádek
se na mistrovství vůbec nedostalo. Týden
před odjezdem na MS padlo oficiální ob-
sazení dorostenecké reprezentace a moje
velké snažení bylo odměněno účastí na
opravdovém mistrovství světa!
V chorvatském Čakovci jsme se s dorosten-
kami utkaly s reprezentačními týmy z Rus-
ka, Běloruska, Lotyšska, Bulharska a samo-
zřejmě s místními Chorvaty.
Já osobně jsem se účastnila výstupu na
cvičnou věž a upřímně nikdo nečekal (ani
já), že se umístím na krásném šestém místě.
Dále jsem jako jednotlivec běžela sto metrů
překážek a doběhla jsem si pro bronz
v osobním rekordu. V následujících tý-
mových disciplínách se běžely štafety, kde
jsme společně vybojovaly první místo. Po-
slední soutěžní disciplínou se stal požární
útok, který jsme dokončili v čase hodném

další zlaté medaile. Tyto výborné výkony
nám zajistily poslední zlatý kov za celkové
výsledky na MS.
I přes velikost a vážnost tohoto sportovního
klání zde panovala úžasná atmosféra a oba
české týmy hrdě projevily svými slavnostní-
mi pokřiky emoce z velkolepého vítězství.
Bylo mi obrovskou ctí reprezentovat Čes-
kou republiku na mistrovství světa v katego-
rii dorostu v požárním sportu, nejednou
zdvihnout nad hlavu českou vlajku a hrdě
zpívat českou hymnu na stupni vítězů. Zá-
věrem bych chtěla poděkovat všem fa-
nouškům, rodině, kamarádům, trenérům,
členům z SDH Dešenice a Městysu Dešenice
za skvělou podporu!

-Lucie Ledvinová, členka SDH Dešenice-

Mistrovství světa v požárním sportu
O účasti na mistrovství světa jsem se dozvěděla téměř ze dne na den. Po roční pauze od veškerého
závodění a socializace kvůli koronaviru se pro měMS v Chorvatsku stalo středobodem všeho dění
a zároveň to bylo jakési znovuobjevení motivace v něčem, co mám ráda.

Za krásného počasí se 11. září konala pou-
ťová oslava v Milencích. Letos byla díky
pořadatelům opravdu vydařená a na své si
přišli návštěvníci každého věku.
Ačkoli v Milencích je kaple sv. Bartoloměje,
který má svůj svátek v srpnu, Milenečtí slaví
svoji pouť v září, kdy se připomíná hned
několik svátků mariánských. Letos pouť při-
pravili jak členové SDH Milence, tak nový

nájemce Milenecké hospůdky p. Šubr
a program na hřišti a přilehlém okolí byl
opravdu pestrý. Pouťová vzduchovka, kte-
rou uspořádali hasiči, přilákala celkem 26
střelců: 13 mužů, 10 žen a 3 děti, mezi nimiž
byl nejlepším střelcem Zdeněk Bek. Z mužů
byl první Karel Řehoř a z žen Iveta Stuibe-
rová, která si odnesla jako střelec s nejvyš-
ším počtem bodů i hlavní výhru – sud piva.

Děti si mohly užít i připravené atrakce –
chůzi na chůdách, skákání v pytlích, „ulo-
vení“ lízátek, „střelnice“ a jiné. Milým
zpestřením byl určitě sraz jezdeckých koní
a Jimmyho kovbojská show. K tomu stylově
pak zahrála kapela Blizzard.
Všem pořadatelům patří velké poděkování!

-úm-

Milenecká pouť



Máme za sebou první měsíc a půl a uteklo
to panečku:-). Jenomže než jsme se rozkou-
kali a trošku seznámili, už na nás zaútočily
bacily. Nemocnost je veliká napříč celou
republikou, ze všech koutů slyšíme, že ve
školce zůstává několik málo procent dětí.
Ostatní se pořád nemohou dostat z respi-
račních onemocnění, dokola se vrací zpát-
ky a opět ulehají s rýmou a kašlem, tu s bo-
lavým ouškem. Bohužel, nejsme výjimkou.
Musím ale poděkovat zodpovědným rodi-
čům, kteří se snaží děti do školky vracet již

úplně zotavené a díky nim se pomalu vra-
címe k normálnímu stavu a počtům.
Ve školce máme připraven vždy zajímavý
program, máme přichystané výlety i hry
v přírodě, které se ovšem s tak málo dětmi
hrají obtížně. I tak si děti užívají rozmanité
činnosti., tím, že jej jich méně i velmi indivi-
duální přístup. V případě adaptace nových
dětí je to velmi přínosné. I tak už se ale těší-
me na všechny děti, až se konečně sejdeme,
snad to bude v dohlednu. Ve školce se
pořád něco děje a program je různorodý,

pokud je pěkné počasí, snažíme se co nejvíc
činností přesouvat ven do přírody, která nás
teď na podzim dennodenně překvapuje
svou jinakostí a krásou.
Letos jsme začali pracovat podle nového
programu, který jsme si ve školce sestavili

„na míru“, a který nejen že respektuje různo-
rodost věkovou, ale bere ohled na jednotlivé
děti, jejich schopnosti a možnosti. Teď
právě objevujeme, co se děje v lese, chodí-
me na procházky na „Hájek“, kde díky
panu Jílkovi a paní Machové stojí krásný
nový krmelec, kam často vedou naše cesty.
Zvířátkům přilepšujeme nasbíranými kašta-
ny, žaludy, jablíčky a mrkví a ani v zimě ne-
zapomínáme a přinášíme zvířecí pochutiny.
Máme radost, když vidíme, že zvířátka ne-
pohrdnou námi nabízenými dobrotami.
Děti se učí empatii, nebýt sobečtí a myslet
na druhé, pomáhat jim a chránit přírodu.
Máme štěstí, že žijeme v tak krásném
prostředí, v srdci Šumavy, kde, pokud jsme
vnímaví a ohleduplní, můžeme pozorovat
krásnou, nezničenou přírodu.
Teď už zbývá doufat, že se všichni brzy ve
školce sejdeme, situace se nezhorší a my si
dle libosti užijeme slíbené výlety a společné
chvíle ve školce. Přeji všem krásný, barevný
podzim a pevné zdravíčko…

-Renata Vlčková-
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Ve středu 1. září jsme za účasti rodičů, paní
starostky a pedagogického sboru zahájili
školní rok 2021/2022. Žáci se vrátili do lavic
k prezenční výuce po mimořádných opat-
řeních z důvodu koronaviru a letních
prázdninách. Již od samého začátku však
děti hodně marodí, nemají dostatečnou
imunitu a odvykly si trávit čas v kolektivu.
Bohužel se některé děti odstěhovaly a odešel
nám silný 5. ročník do ZŠ Nýrsko. A tak do

školních lavic zasedlo pouze 17 žáků. Přivíta-
li jsme tři prvňáčky. MŠ má kapacitu naplně-
nou, to proto, že MŠ navštěvují i dvouleté
děti. V tom případě se celkový počet snižuje.
Provoz školy a výuka bude probíhat dle
průběžných nařízení vlády a hygieny ČR.
Vzdělávací programy se nemění. Budeme
doufat, že situace se nebude natolik
zhoršovat, že bychom museli zahájit opět
distanční výuku apodaří se alespoň vánoční

koncert. V rámci projektového dne „Pečuje-
me o zeleň“ jsme společnými silami upravili
a osázeli záhon před školou. Využijeme na-
bídky Jiřky Jonákové, která ve škole usku-
teční také několik dalších projektových dnů

„Cirkus bude!“. Rozjely se kroužky a první vý-
robky z keramiky už se suší.
Přeji všem dětem a školákům ať se jim daří
co nejlépe plnit všechny úkoly, hodně ra-
dosti z učení, hodně zážitků z poznávání
nového a neznámého, pohodové prostředí
bez stresů a strachů, hodně přátelsky a po-
zitivně naladěných spolužáků, kamarádů,
učitelek, rodičů, spoluobčanů. Dospělým
pak hodně trpělivosti a shovívavosti k ob-
časným neúspěchům. Všem, aby nás mi-
mořádná opatření z důvodu koronaviru či
jiných postihla co nejméně.

-such-

Krok za krokem školním rokem

Jak se máme ve školce…
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Deset studentů zahájilo studium zimního
semestru VU3V v Dešenicích. Sešli se při
úvodní přednášce 29. září v podvečer
v renesančním sále místní tvrze, aby si vy-
slechli přednášku výukového garanta Mgr.
Kamila Rodana, Ph.D. pod názvem „Zakot-
vení evropských královských rodů v histo-
rii“. Přednáška se zabývala, jakým způso-
bem se utvářela královská společnost na
přelomu 19. a 20. století, a pravidly, která
ovlivňovala výchovu královských potom-
ků. Po nezbytných administrativních úko-
nech a samotné přednášce si účastníci vy-
zkoušeli paměť dvěma testy, které po každé

lekci studenti po přednášce absolvují. Poté
měli 10 dnů na to, aby si přednášku opě-
tovně prošli, případně si ji doma pustili
znovu a nejpozději do 10. října absolvovali
po přihlášení test o deseti otázkách sami.
Vykonání testu je základní podmínkou po-
stupu v dalším studiu. Následující přednáš-
ka se zabývala regulemi, které předcházely
královská narození a křty.
Studenti také obdrželi „Výkazy o studiu
v programu celoživotního vzdělávání na
vysoké škole“, kam jim vždy po úspěšném
ukončení semestru a tématu přibude zá-
znam o jeho absolvování. Následující

přednášky se budou konat vždy 2x v měsíci
po čtrnácti dnech. Poslední 8. prosince. Ná-
sledovat bude nejen test z poslední
přednášky, ale také test závěrečný zahrnují-
cí otázky z celého tématu. Tento závěrečný
test musí být ukončen do 31. prosince 2021.
Studenti touto cestou vyjadřují poděkování
úřadu městyse, který tuto formu vzdělávání
seniorů podporuje, za poskytnutí stu-
dijních textů. Děkují také Ing. Heleně Bouč-
kové, která doposud středisko vedla.

-Jan Rejfek, účastník VU3V KS Dešenice-

Desítka finalistů si zahrála IV. pouťový turnaj
o finanční prémie, a dá se říci, že byl velmi na-
pínavý. Také proto, že jedenkrát došlo k od-
ražení košonku a jedenkrát byla zaznamená-
na nulová hodnota soutěžícího.
Připomeňme, že z minulého roku obhajovali
posty na bedně A. Halasová (265 b.), J. Rejfek
(272 b.),M.Raišl (275 b.), V. Jandovská (309b.)
aM.Miškovič (345b.).Hrálo se 10kol sdvěma
hody, přičemž kratší se měřil a byl započí-
táván do celkového bodového stavu.
Po první části soutěže (5ti kolech) byl v čele
turnaje M. Miškovič s 102 b., před A. Hala-
sovou s 107b., a třetí příčkudržel J. Kratochvíl
s 127 b. Druhé části opět vévodil M. Miškovič

s 131 b., na 2. místo se dostal J. Karlovský
s 138 b., a třetí místo zaujal J. Rejfek s 161 b.
Celou soutěž tak nakonec po zásluze pro

sebe získal M. Miškovič s 233 body. Druhé
místo pak A. Halasová s 271 body. O dalších
11 bodů více, tedy 282 měl na třetím místě
J. Karlovský. Tentokrát se udělovala finanční
prémie i za 4. místo. To získala pro sebe vý-
borným posledním hodem s nulovou
hodnotou M. Vlčková s celkovými 342 body
před pátým J. Rejfkem, který dosáhl 347
bodů. Zajímavé bylo, že J. Karlovský nezvítě-
zil ani v jednom kole, zato byl 6 × druhý. Ví-
těz M. Miškovič 1x vyhrál, 1x byl druhý a 3 ×
třetí. A. Halasová ve dvou kolech zvítězila
a 2 × bylo druhá.

-Pétanqueclub Dešenice

IV. Pouťový turnaj byl velmi napínavý

Jeden turnaj zbývá dohrát a VII. ročník Pé-
tanqueligy Dešenice 2021 bude minulostí.
V jeho rámci se odehrál také turnaj pěti-
členných družstev v rámci MOL ligy, kde
bylo odehráno 6 turnajů, tři na jaře
a zbývající na podzim.
Právě v MOL lize je o vítězích rozhodnuto.

Stali se jimi SPARŤANÉ ve sležení M. Čer-
máková ©, M. Raišl, M. Miškovič, J. Krato-
chvíl a V. Jandovská. Na jaře zvítězil tento
celek ve všech utkáních a nepoznal
hořkost porážky. Druhou příčku obsadili
SEŠÍVANÍ ve složení J. Rejfek ©, A. Hala-
sová, J. Vávrová, M. Vlčková a M. Trnková.

Tento celek již nebyl tak úspěšný. Na jaře
prohrál všechna utkání se Sparťany
a úspěšný byl jen proti Klokanům. Na
podzim ale Spartu jedenkrát porazil. Třetí
příčku získali KLOKANI. Celek byl složen
z Z. Baraňáka ©, J. Karlovského, Z. Baraňá-
kové j., M. Holé a Z. Baraňákové s. Dlužno
dodat, že mnohdy rozhodovaly o vítěz-
stvích v jednotlivých kolech jen centimet-
ry. A někdy také scházelo i trochu pomy-
slného štěstí. Ale o sportovní zábavu
a radost ze hry bylo vždy postaráno. Všech-
ny úspěšné celky budou oceněny medaile-
mi při podzimním výročním jednání klubu.
VII. ročník Pétanqueligy zatím vítěze ne-
zná. Po odehraných turnajích vede M. Čer-
máková. S malým bodovým odstupem jsou
další v pořadí J. Rejfek, J. Vávrová, J. Kar-
lovský, M. Raišl, M. Vlčková, J. Kratochvíl
a Z. Baraňák. Nikdo z účastníků nemá
místo na bedně jisté. O napětí v závěru ligy
je tedy postaráno. Nezbývá, než popřát
všem pétanquářům pevnou ruku, přesnost
ale i trochu štěstí.

-Jan Rejfek, prezident
Pétanqueclubu Dešenice-

VII. ročník Pétanqueligy Dešenice 2021 se blíží k svému závěru

Deset studentů pokračuje ve studiu univerzity třetího věku v Dešenicích

Zleva: 4. místo M. Vlčková, 1. místo M. Miškovič, 2.
místo A. Halasová, 3. místo J. Karlovský

Vítězné družstvo SPARŤANŮ V. Jandovská, M. Raišl, M. Čermáková, J. Kratochvíl a M. Miškovič
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I to je důkaz toho, že akce, u jejíhož zrodu
stály paní Eva Kratochvílová a paní Soňa
Šetlíková se vydařila. Nápad, uspořádat
soutěžní setkání lidí z různých spolků vzni-
kl počátkem roku 2020. Po náhlé smrti paní
Kratochvílové zůstala příprava hlavně na
paní Šetlíkové. Vinou pandemie se termín
uspořádání soutěže také několikrát posou-
val a panovaly pochybnosti, zda se soutěž
vůbec uskuteční. Nakonec se přihlásilo
osm pětičlenných týmů, které zastupovaly
jednotlivé spolky či jiná uskupení –
Myslivecký spolek Diana, Hasiči Dešenice
a Hasičky Dešenice, tým Coop, Amatérský
ochotnický klub AMOK, Spolek pro radost,
hostující Obec Chudenín a TJ Start Dešeni-
ce. Po zapsání (aniž by dopředu věděli, oč
půjde) jednotlivých soutěžících do dis-
ciplín, mohla soutěž začít. Všechna druž-

stva dokázala přitom pobavit nejen sebe,
ale i přítomné početné diváky. Většina sou-
těžících se pochopitelně snažila vydat ze
sebe všechno, ale i tentokrát platilo známé
olympijské heslo – není důležité zvítězit,
ale zúčastnit se (a přežít). Všem však patří
uznání za statečnost a smysl pro humor. Je-
diná disciplína, o níž byli soutěžící infor-
mováni předem – byla úvodní scénka, v níž
se mělo každé družstvo představit. A poté
už následovala vlastní soutěž. Mode-
rováním celé akce se na výbornou zhostili
Dana Tomanová a Roman Zach. Nad
jednotlivými disciplínami např. hádání pří-
sloví, vypití piva na čas, štafeta na koloběž-
kách, kvíz aj. dohlížela nepodplatitelná po-
rota ve složení: Marie Pytlová, Jaroslav
Čabrada, StanislavKindlman, LubošPokorný
a Karel Pytel. Porota pak po dlouhém a napí-

navém přepočítávání ohlásila výsledky.
Jednotlivá družstva byla oceněna – palmu
vítězství si odneslo družstvo Mysliveckého
spolku Diana a poté už si mohli všichni vy-
chutnat výborný zvěřinový guláš připra-
vený paní Šetlíkovou, Šteinerovou a Kuče-
rovou. K dobré náladě přispěla kapela
Narychlo z Budětic, pod taktovkou pana
Hudy, která svou hudbou nalákala taneč-
níky ihned na parket a hrála nám až do
pozdních hodin.
Tento večer potvrdil, že lidé mají i v dnešní
době stále chuť se setkávat a bavit se. Což

značí, že barevná trička si dobře schovejte
na příští Vesnici.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíle-
li na přípravě soutěží: paní Šetlíkové, To-
manové a p. Zachovi; poděkování náleží
také sponzorům – p. Jánu Malastovi, bratřím
Bekovým, Coop Sušice, MS Diana, SDH De-
šenice aMěstysi Dešenice a velký dík přísluší
bezchybné obsluze – manželům Bekovým,
paní Šteinerové, Šetlíkové a Kučerové.

-Tomáš Šafařík, reprezentant týmu AMOK-

Hluboko po půlnoci 18. září už většina obyvatel Dešenic dávno spala, zatímco někteří účastníci
zábavné soutěže spolků Vesnice se baví, se teprve vraceli domů.

Vesnice se baví – konečně!
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Podzimní bazárek
na tvrzi i před tvrzí

Každý rodič moc dobře ví, jak ti naši
nejmenší rychle rostou. Proto je nejvý-
hodnější nekupovat na každou sezónu
nové kousky v drahých obchodech, ale
právě na bazárku. Jeden takový pořá-
dal v sobotu 25. září dětský klub De-
šenický malíček.
Na naši výzvu se přihlásilo tolik pro-
dávajících, že jsme i přes vyhlášený stop
stav překročili nejen prostory rene-
sančního sálu a prodejní stoly byly
i v dalších místnostech, ale dokonce jed-
na kreativnímaminkaprodávala věci po
svých třech dětech přímo na zatravněné
ploše před tvrzí. Počasí jí přálo.
Nejvíce se prodávaly zejména celoroční
kousky oblečení a samozřejmě věci na
blížící se zimu. Největší nával kupují-
cích přišel první hodinu po otevření. To
jsme nevěděli, koho obsluhovat dříve.
Ve výsledku se bazárek určitě povedl,
snad všichni odcházeli spokojení.
Dalšíburzudětskéhozbožíplánujemena
jaro, budeme se na vás na všechny těšit!
Dešenický malíček otevřen každý
čtvrtek od 15:00 do 17:00 hod.
Přidejte se na FB Dešenický malíček, ať
jste neustále v obraze! Každý čtvrtek
otevíráme brány Malíčku všem dětem
předškolkového, ale i školkového věku.
A samozřejmě i jejich dospělému do-
provodu. Případné změny hlásíme na
našich facebookových stránkách.

FB: facebook.com/desenickymalicek

-Text a foto: Ivana Vaňkátová,
Dešenický malíček-

Po dvouleté pauze jsme mohli uspořádat
společenské setkání seniorů v KD Dešeni-
ce. Stejně jako v době předcovidové se-
tkání doprovodila kapela BK band ze Strá-
žova pod vedením pana Kubice. Velké
poděkování patří manželům Dagmar
a Janovi Kučerovým, paní Soně Šetlíkové

a manželům Ivetě a Stanislavovi Kindl-
manovým, kteří zajistili obsluhu hostů se-
tkání. S oblíbenou kapelou BK band jsme
se domluvili, že doprovodí také květnové
setkání rodáků, které se uskuteční opět po
pěti letech v květnu příštího roku.

-ls-

Na konci září okupovali tvrz v De-
šenicích maminky, tatínkové, ale
i babičky. Zkrátka všichni, kteří
chtěli prodat nebo koupit oblečení
a další potřeby pro své děti. A vý-
běr byl skutečně veliký!

Němečtí krajané z Děpolticka se sešli po
dvouleté pauze 21. srpna na bohoslužbě
v kostele sv. Isidora v Děpolticích. Účastní-
ků bylo zhruba o polovinu méně než
v předchozích letech – z důvodu větších
obav před nákazou. Mši sv. sloužil tradičně
páter Ambros Trummer z Lamu, hudbu za-
jistily lamské zpěvačky.

-Lenka Sýkorová-

Setkání rodáků Děpoltice

Setkání seniorů
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Městys Dešenice
Dešenický zpravodaj, periodický tisk územně
správního celku Dešenice. Vychází 4 × do roka. Evi-
dováno MK ČR E 17215. Vydavatel: Městys Dešenice,
Dešenice 1, IČ 00255394.
redakce: L. Sýkorová, J. Rejfek a T. Šafařík.
4. číslo XV. ročníku vyšlo 26. 10. 2021 nákladem 300
výtisků. Své příspěvky zasílejte na adresy:
starostka@desenice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je
6. 1. 2022.

Zveme vás
za příznivých podmínek

Severní Afrika – Cestovatelská
přednáška p. Švojgra
o Maroku a Tunisu
11. 11. od 17.00, renesanční sál
tvrze

Tvoření na tvrzi – na téma
advent a Vánoce
20. 11., 10.00, 10.00–17.00

Mikulášské šipky
4. 12., od 13.00, KDMilence

Peklo ve sklepeních tvrze
5. 12., 17.00, Sklepydešenické tvrze

Cesta do Betléma
12. 12., 16.30, Adventní koncert ZŠ
Dešenice a skupina středověké
hudby Gutta, kostel sv. Mikuláše

Jednání zastupitelstva
15. 12., 18.00, renesanční sál tvrze
Dešenice

Myslivecký bál
14. 1., 20.00,KDDešenicek tanci
zahrajeOrion

Zlatá svatba Baraňákovi
24. července si v renesančním sále tvrze slavnostně připomněli 50 let společného
života manželé Zdeněk a Zdeňka Baraňákovi z Dešenic. Doprovodili je rodina a přáte-
lé, a nakonec byli při odchodu z obřadní síně „zataženi“ jako novomanželé! Upřímně
blahopřejeme ke zlaté svatbě!

-úm-

SDHMilence
srdečně zve na

MIKULÁŠSKÉ
ŠIPKY
4. prosince od 13 h
KDMilence

Cesta do
Betléma
adventní koncert
V kostele sv. Mikuláše
Vystoupí děti ze ZŠ Dešenice
Skupina středověké hudby Gutta

12. prosince od 16.30


