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Milé čtenářky, milí čtenáři,
V tomto čísle bych ráda obrátila vaši
pozornost na naše mladé hasiče, kteří
letos opravdu ukázali, co umí. Probo-
jovali se na první mistrovství republiky
a získali tam cenné zkušenosti. Panu
Stanislavu Kindlmanovi z SDH Dešeni-
ce se tak zúročují desítky let práce
s dětmi v hasičském kroužku, jejich ve-
dení od prvních soutěží a příprava na
soutěže v nelehkých podmínkách. Jak
pravdivé je rčení – těžko na cvičišti,
lehko na bojišti. O tom ví své i jeho od-
chovankyně Lucka Ledvinová, která
v létě byla dokonce na hasičské olym-
piádě odkud přivezla zlato!
Máme za sebou komunální volby.
Všem staronovým i novým zastupite-
lům blahopřeji ke zvolení či obhájení
mandátu. Děkuji také všem, kteří přišli
ke komunálním volbám. Velmi si vá-
žím důvěry těch, kteří mne podpořili
a beru ji jako velký závazek.

Přeji vám všem příjemné podzimní dny

Lenka Sýkorová

Lucka Ledvinová, členka SDHDešenice, má za sebou úspěšnou sezónu. O startu
na olympiádě v hasičském sportu ve Slovinsku více na str. 6

Foto: Archiv Lucie Ledvinové

A zase
ta Lucie!

Výsledky komunálních voleb v Dešenicích
VDešenicích sevolilo ve třechvolebníchokrscích (Děpoltice,Dešenice,Milence). Z celko-
véhopočtu 565 voličů přišlo volit 311, tj. 55,04%.Ve volbáchkandidovala celkem tři sdru-
žení nezávislýchkandidátů (SNK), celkovýpočet kandidátů byl 45. Zvolení zastupitelé:

Subjekt Věk Pořadí na kandid. listině Počet hlasů

SNK 2022
1. Lenka Sýkorová 56 1. 195
2. Tomáš Šafařík 57 2. 159
3. Miroslav Kubát 56 3. 156
4. Jan Nový 27 11. 146
5. Soňa Šetlíková 60 4. 135
6. Jan Walz 69 5. 87

NEZÁVISLÍ PRO DEŠENICKO
1. Iveta Kindlmanová 42 4. 81
2. Jan Rejfek 69 1. 78
3. Slavomír Chlup 67 5. 67

SNK Dešenicka
1. David Kratejl 47 2. 176
2. Roman Zach 49 1. 169
3. Jiří Irlbek 33 5. 147
4. Petr Bek 45 3. 120
5. Josef Němec 36 4. 106
6. Hugo Syrovec 50 6. 107
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Aktuality z úřadu

V červenci rada schválila rozpočtové opat-
ření č. 7/2022, podílela se na přípravě pro-
gramu Anenské poutě a členové rady zajiš-
ťovali kontrolu opravy LC Rokelská.
V srpnu rada schválila smlouvu se Sdruže-
ním místních samospráv o centrálním za-
dávání (zajištění dodávek energií na rok
2023), cenovou nabídku na nový kotel v čp.
68 v Milencích. Rada vzala na vědomí in-
formace o probíhajících investičních ak-
cích – technická infrastruktura na pozem-

ku 1532/1 (stavební pozemky) v Dešenicích
a stavba WC na oddychové zóně.
V září rada schválila finanční příspěvek
pro SDH Dešenice – ubytování závodnic
během mistrovství republiky v požár-
ním sportu v Benešově, přidělení bytu
dle pořadníku.
Zastupitelstvo se sešlo na svém posled-
ním jednání 21. září. Mandát zastupitelům
skončil až v den voleb 23. 9., jednání zastu-
pitelstva tedy nebylo nikterak nezákonné.

Na tomto jednání byla schválena změna
katastrální hranice mezi k. ú. Dešenice
a Žiznětice, vyplývající z probíhajících po-
zemkových úprav. Součástí plánu opatření
pozemkové úpravy v Žizněticích je vybudo-
vání vodní nádrže, která bude celá v k. ú.
Žiznětice. Dále byla schválena směna po-
zemků v k. ú. Milence, která rovněž vyply-
nula z pozemkové úpravy.

-ls-

Za prvních osm měsíců letošního roku bylo
z městyse Dešenice svezeno celkem 132,44
tun odpadů (bez biologicky rozložitelného
komunálního odpadu BRKO), z toho 92,12
tun směsného komunálního odpadu (po-
pelnice), 9,95 tun objemného odpadu,
11,43 tun plastů, 9,3 tun papíru, 8,06 tun
skla, 0,4 tun nebezpečného odpadu, 1,18
tun pneumatik a 56 litrů oleje. Ve výčtu
chybí textil a kovy, k nimž zatím nemáme
data. Vytříděný odpad představuje 30,93
tuny tj. 23,35 %. Na kompostárnu v Děpolti-
cích bylo odvezeno 40 tun BRKO – tráva,
větve, listí a zemina. Pokud bychom zahr-
nuli do celkového objemu odpadů i BRKO,
představuje vytříděný odpad 41,13 % z cel-
kového množství odpadu.

Celkové náklady za svoz odpadů do konce
srpna představují 698 831 Kč. Místní popla-
tek vybraný od občanů a vlastníků nemovi-
tostí činí 560 826 Kč, za tzv. podnikatelskou

popelnici bylo vybráno 33 230 Kč. Odměny
za vytříděný odpad (Ekokom, Elektrowin)
dostala obec ve výši 143 194 Kč.

-úm-

Z činnosti rady a zastupitelstva

Odpadové hospodářství v roce 2022

Dokončení obnovy katastrálního
operátu v intravilánu k.ú. Dešenice

Katastrální úřad dokončil obnovu katas-
trální mapy novým mapováním v zastavě-
né části katastrálního území Dešenice, je-
muž předcházelo v minulých letech
zjišťování hranic s vlastníky v terénu a ná-
sledné zaměřování těchto hranic. Jedná se
o intravilán obce mimo území řešené v po-
zemkových úpravách. Nedílnou součástí
dokončení obnovy je vyložení obnoveného
operátu k nahlédnutí vlastníkům předtím,
než bude nová mapa zanesena do katastru.
Od 9. 11. do 23. 11. 2022 budou mít proto
vlastníci možnost se s novou mapou a ce-
lým novým operátem seznámit v úředních
hodinách v budově městyse Dešenice. Dne

9. 11. 2022 od 9 do 17 hodin budou na
úřadu městyse informace podávat za-
městnanci Katastrálního úřadu. Nahléd-
nout na vyložený operát bude možné v da-
ném termínu také prostřednictvím
aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí
dostupné na webové adrese: https://nah-
lizenidokn.cuzk.cz/. Vlastníci mohou bě-
hem vyložení obnoveného operátu a 15 dní
ode dne, kdy vyložení skončilo, podat ná-
mitky proti jeho obsahu. Platnost nového
operátu bude vyhlášena v prosinci 2022.
V důsledku obnovy novým mapováním do-
chází ke změně okolností rozhodných pro
vyměření daně z nemovitostí, jako je druh
pozemku nebo nově určená výměra dle sku-
tečného zaměření. Podle zákona o dani z ne-
movitostí, je vlastník nemovitosti povinen
za nemovitosti, u nichž došlo ke změnám
těchto rozhodných okolností, podat úplné
nebo dílčí daňové přiznání na rok následují-
cí a to do 31. ledna následujícího roku.

-úm-

Svoznebezpečného
odpadu
V pondělí 31. 10. a v úterý 1. 11. bude
svážen nebezpečný odpad, který může-
te odložit na viditelné místo o víkendu
29. a 30. 10. Nebezpečný odpad jsou
kompletní chladničky, mrazničky, prač-
ky, myčky nádobí, trouby, vysavače,
žehličky, počítače, televize, osvětlovací
tělesa, vrtačky, pily, šicí stroje, hračky
na baterky, ojeté pneumatiky pouze
z osobních vozidel (max. 4 ks domác-
nost), barvy, staré mastné hadry apod.

Novákatastrálnímapa
k.ú. Dešenice
Ve středu 9. 11. od 9 do 17 budou na
úřadu městyse přítomni zástupci kata-
strálního úřadu s návrhem nové mapy
zastavěného území k. ú. Dešenice.
Vlastníci nemovitostí se mohou s ná-
vrhem seznámit.
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V neděli 25. září 2022 se v Benešově konalo
první Mistrovství České republiky v běhu
na 60 m s překážkami v kategorii mladší/
starší dívky/chlapci.
V každé kategorii se na startovní čáru po-
stavilo vždy 120 závodníků. Celkem bylo na
atletickém stadionu v areálu Sladovka 480
startujících. S trenéry, asistenty, organizač-
ním týmem a s tribunou plnou fanoušků to
bylo více jak 1400 osob.
Za Plzeňský kraj se na toto mistrovství
mohlo do každé kategorie kvalifikovat 9 zá-
vodníků. Starší dívky SDH Dešenice si vy-
bojovaly hned místa 3. Do kategorie mlad-
ších dívek se kvalifikovala jedna.
Na trati 60 m musí závodník, a to bez rozdí-
lu věku, v co nejkratším čase přeskočit ba-
riéru, sebrat hadice, přeběhnout lávku, ha-
dice spojit, připojit na rozdělovač a před

proběhnutím skrz cílovou bránu s lasero-
vým paprskem musí stihnout zapojit proud-
nici. Není to sranda! 60 m na to všechno je
krátký úsek.
O výsledku rozhoduje soustředění, rychlost
a přesnost. 120 startujících závodníků v jed-
né kategorii je tak výkonnostně vyrovnáno,
že mezi úspěchem a neúspěchem jsou roz-
díly měřené na setiny vteřin. Každý změře-
ný čas je tak senzační a obdivuhodný!
Počet lidí na stadionu ukázal, že se dětský
hasičský sport těší velké popularitě napříč
celou republikou. Tradice dobrovolných
hasičů odolává „novým a moderním spor-
tům“ a vychovává spoustu všestranně
zdatných a úspěšných sportovců.
Z nedělní atmosféry běhal mráz po zádech
snad každému z nás. K účasti na tak velké
sportovní akci patří emoce. Hodně emocí!

A to jak u závodníků, trenérů tak i u fanouš-
ků, a to bez rozdílu. Očekávání, nervozita,
radost, úsměvy, zklamání, slzy, úspěch –
všechny emoce ke sportu patří. A popravdě
to bez nich snad ani nejde.
Naše hasičky z „pampelišek“ zaběhly na
tartanové dráze pěkné časy. Samy sebe
a svůj domovský sbor na tak velké soutěži
dobře reprezentovaly a rozhodně se nemají
za co stydět. Každá má na výsledkové listi-
ně zapsaný platný pokus a domů se vrátily
bez zranění a s další životní zkušeností.
Sbor dobrovolných hasičů bude na svou
účast na historicky prvním Mistrovství Čes-
ké republiky v běhu na 60 m s překážkami
v Benešově v dobrém vzpomínat.

Stupně vítězů mladší dívky
1. 13,31 s
2. 13,52 s
3. 13,67 s

Stupně vítězů starší dívky
1. 11,48 s
2. 12,40 s
3. 12,41 s

-Dana Tomanová, SDH Dešenice-

Mistrovství republiky mladých hasičů v Benešově

SDH Dešenice

V soutěžích v požárních útocích oblékli
modré dresy vedle žáků jak muži, tak i ženy.
Poslední srpnový víkend si v Zelené Lhotě
poměřili síly ve své kategorii dešeničtí
muži. V soutěži o Šumavského hasiče se 27.
srpna umístili na pátém místě.
Žáci jeli 4. září do Strážova. Zde na startova-
cí čáru postavili tři družstva. Všechna měla
pohárová umístění. Starší žáci brali třetí
místo, mladší A druhé a mladší žáci B si
domů vezli pohár za místo třetí.
Následující víkend 11. září stáli v na startu
v Malé Vísce žáci i ženy. Žáci starší věkové
kategorie obsadili na maloveském Pouťo-

vém poháru druhé místo, družstvo mladší
B opět místo třetí. Ženám se první změřený
čas počítal do Pošumavské ligy a druhý do
výsledků Pouťového poháru. V ligové listi-
ně byly ženy ve svým požárním útokem
v tento závodní den druhé nejrychlejší.
V lize celkově páté a do Pouťového poháru
zapsali svůj čas na místo čtvrté.
Žáci se svědomitě připravují na podzimní
branný závod, který se tentokrát bude konat
16. října v Bystřici nad Úhlavou. Ať všem druž-
stvům SDH Dešenice přeje závodní štěstí!!!

-Iveta Kindlmanová, SDH Dešenice

Mladší dívky (ročník 2011 a mladší)

Startovní číslo Jméno Čas Konečné pořadí

14 Burghauserová Nikola 18,71 s 94.

Starší dívky (ročník 2010–2007)

4 Majdáková Jana 14,35 s 92.

24 Kopřivová Nela 14,56 s 98.

52 Vaníčková Kristýna 13,89 s 66.



4 Dešenický zpravodaj / říjen 2022

Školní rok 2022/2023 jsme zahájili 1. září 2022
za účasti paní starostky PhDr. Sýkorové, zá-
stupkyň úřadu městyse, ped. pracovnic a ro-
dičů dětí společně ve třídě pro 1. a 2. ročník.
Prvňáčků přišlo 8, celkem je ve škole 23 dětí.
Máme za sebou první měsíc školy – nového
prostředí, kamarádů, návyků. Prvňáčci se

„zaběhli“ velmi rychle, jsou adaptabilní, ši-
kovní, chytří, vtipní.

Také už jsme stihli některé akce. Zahájili
jsme výcvik plavání v Klatovech. Zúčastnili
jsme se workshopu v Arnschvangu, kam se
chystáme v listopadu na výstavu prací, kte-
ré děti namalovaly. A prý to bude návštěva
s překvapením.
Pro účelné a smysluplné využití volného
času v odpoledních hodinách nabízíme zá-
jmové útvary (kroužky), Út – vaření (ve cvič-

né kuchyňce v budově MŠ – přízemí), St –
tvořivá dílna, Čt – pohybové hry, Čt – kera-
mika. Všechny kroužky jsou pro děti zdar-
ma, pouze keramika a vaření je zpoplatněno.
Všem dětem a školákům přeji, 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. Zároveň nám všem
přeji, abychom tento školní rok zvládli v pl-
ném zdraví a síle bez všelijakých omezení.
Ať se nám ve školním roce 2022/2023 podaří
všechno co nejlépe!

-such-

Tento rok se nám podzim přihnal rychle
a s důrazem. Po krásném létě, které nás ob-
lažilo teploučkem a sluníčkem, se podzim
letos přihlásil dřív, než podle kalendáře
měl. Nám to ale ve školce vůbec nevadí, po-

kud počasí dovolí, užíváme si krás měnící
se přírody včetně lesa, který nám konečně
dovolí nacházet spousty hub a dýchat svě-
ží, voňavý vzduch. Děti pobyt venku milují,
užívají si jak her na dětském hřišti, tak také

vycházek do blízkého i vzdálenějšího okolí.
Protože přírodu tu máme opravdu nádher-
nou a míst, kam se vypravit, víc než dost.
Kupříkladu v létě se opět proměnila i „Po-
hádková ulice“ a na ní navazující „Husí plá-
cek“, tam s dětmi objevujeme pořád nové
a zajímavé výtvory, které rádi obdivujeme.
Také se chystáme na výlet vlakem na Zele-
nou Lhotu a zpátky pěšky, je to takový náš
tradiční výlet, který se bohužel v minulých
letech nedal uspořádat, z důvodu covidové
situace. Ještě se chystáme do divadla, a to
během října hned dvakrát, jak do Klatov,
tak i do Nýrska. Další ze zajímavých akcí,
které nás čekají jsou dílničky pro rodiče,
kde si rodiče spolu s dětmi budou moci vy-
robit zajímavé dekorace, které jim doma
budou zpříjemňovat prodlužující se večery.
No vypadá to, že se opět nebudeme ve škol-
ce nudit, protože plánů máme mnoho… tak
nám držte palce, ať to všechno zvládneme
a užívejte si podzimu, vždyť je to nejhezčí
a nejbarevnější roční období, kdy je každý
den o kousek jiný :-)

-Renata Vlčková, vedoucí MŠ-

HURÁ, HURÁ, ŠKOLA VOLÁ!

Prvňáčci (zleva) Eva Dvořáková, Anežka Kindlmanová, Lucie Marešová, Josef Šimon, Antonín Ševčík,
Josef Mazánek, Max Sýkora, Anežka Zsigová

Workshop v Arnschvangu

Podzim ve školce!
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Pétanqueliga Dešenice má dalšího nového vítěze

Univerzita třetího věku v Dešenicích zahájila prvními přednáškami

KS Dešenice zahájilo zimní semestr novým
tématem s názvem „České dějiny a jejich
souvislosti II.“ Lektorem celého kurzu je
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. V současné
době působí na Ústavu českých dějin Filo-
sofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
a Ústavu dějin křesťanského umění Kato-
lické teologické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Zabývá se hlavně problematikou
teorie a metodologie historických věd
a školního dějepisu. V roce 1994 byl jmeno-

ván docentem a v roce 2002 profesorem
českých dějin.
Nebylo proto od věci si poslechnout první
jeho přednášku týkající se husitství a přede-
vším, porovnat ji s tím, co jsme se učili ve
školách v dávné době s tím, jak je toto histo-
rické období, které je nám všem zapsáno
v našem vědomí nejhlouběji, vnímáno dnes.
Alespoň po mě velmi zajímavý poznatek.
Na úvod, ještě před zahájením studia ale
všech 11 úspěšných absolventů převzalo

PAMĚTNÍ LISTY za ak-
tivní účast a zvládnutí
semestrálního kurzu

„Barokní architektura
v Čechách“. Blahopřání
si zaslouží všichni stu-
denti: Zdena Baraňá-
ková, Milada Čermá-
ková, Anna Halasová,
Jiří Kratochvíl, Miro-
slav Raišl, Květoslava
Rosecká, Jitka Hladí-
ková, Jaroslava Vávro-
vá, Miroslava Vlčková,
Ivana Zahutová a Jan
Rejfek. Navíc Květosla-
va Rosecká převzala
OSVĚDČENÍ O ABSOLU-

TORIU za zvládnutí celého běhu studia
„Svět okolo nás III.“, což jí nahrazuje promo-
ci, kterou by absolvovala v aule České ze-
mědělské univerzity v Praze.
Celý semestrální kurz potrvá do poloviny
prosince 2022. Účastníci poté musí do kon-
ce tohoto roku zvládnout závěrečný test.

-Jan Rejfek, účastník a tutor
U3V KS Dešenice-

750 let oslav městyse si
připomněl i Pétanquec-
lub Dešenice, který v rám-
ci VIII. ligového ročníku
připravil další soutěže.
Samotný VIII. ligový
ročník Pétanqueligy De-

šenice 2022 byl již ukon-
čen. Nyní se sčítají výsledky turnajů, připra-
vují se statistiky a hodnocení. Jedno je jisté.
VIII. ligový ročník má nového dalšího vítě-
ze, kterým se stal Miroslav RAIŠL. V součas-
nosti se dokončuje ještě soutěž tříčlenných
družstev. Do konce této soutěže zbývá ode-
hrát ještě poslední čtyři zápolení.
V rámci pouťových oslav připravil klub V.
pouťový turnaj dotovaný městysem. Byl ve-
lice zajímavý, napínavý a plný zvratů.
Vždyť došlo 6x k odražení košonku, což
vedlo k změně taktiky některých soutěží-
cích. Tento turnaj nakonec vyhrála a hlavní
cenu převzala z rukou starostky L. Sýkoro-
vé, Miroslava Vlčková. Dosáhla 280 bodů.
Na druhém místě skončil Miroslav Raišl
s 296 body a třetí příčku získala Anna Hala-
sová s 341 body. Ceny získali i Josef Karlov-
ský na 4. místě za 354 bodů a Miroslav Miš-
kovič, taktéž za 354 bodů. O pořadí rozhodl
počet umístění v jednotlivých kolech ve
prospěch J. Karlovského.

Počátkem října se uskutečnil další již IV.
ročník Memoriálu Václava Úlovce. I ten byl
dotován městysem. Tentokrát zvítězila
a loňské prvenství obhájila Mili Čermáková
s 230 body. Druhé místo zaujal Josef Karlov-
ský s 340 body, třetí příčku potom Jaroslava
Vávrová s 357 body. I čtvrté místo bylo doto-
váno cenou, kterou získal za 365 bodů Josef
Šebest. Ceny budou vítězům předány při
výročním jednání klubu v listopadu 2022.

Pétanqueclub Dešenice nyní připravuje vý-
roční jednání, kde budou předána oceně-
ní, medaile a poháry. Připravuje se herní
plán IX. ročníku a plán další činnosti, ná-
vrhy do rozpočtu pro rok 2023 a plánují se
i přátelská klání s kluby jiných měst a obcí.

-Za Pétanque club Dešenice
J. Rejfek-

Ocenění vítězové pouťového turnaje



Má letošní sezóna byla velice pestrá ne-
jen z hlediska sportu, ale i studia. Čekala
mě příprava na maturitu, přijímací
zkoušky na vysokou školu a do toho tré-
nování na nadcházející závodní sezónu.
A vrcholem byla Mezinárodní hasičská
olympiáda, která se uskutečnila ve slo-
vinském Celje.
V dubnu to všechno odstartovalo. První
halové závody v disciplínách na 100 met-
rů s překážkami a výstupu na cvičnou
věž i složení úvodní písemné části z ma-
turity. Následovalo první soustředění
ženské reprezentace, která se konala
v Hradci Králové. Z 18 adeptek bylo vy-
bráno 10 žen. Tato sestava, ve které jsem
získala místo, pak následující tři víkendy
trénovala co nejlepší techniku pro všech-
ny disciplíny konané na olympiádě. Mezi
úspěšným absolvováním státní maturity
a zvládnutím přijímacích zkoušek na vy-
soké školy probíhala má druhá sezóna
Českého poháru v disciplíně na 100

m překážek. I přes pilnou zimní přípravu
začátek závodů nedopadl podle představ.
Sice se mi nedařilo v jednotlivcích, ale
výpomoc družstvu žen z Hadravy, které
běhají ligu v požárním útoku, se vydaři-
la, skončily jsme na skvělém 2. místě.
Mohu říct, že jsem využívala každý volný
čas k tomu, abych se zlepšila v osobní
i týmové psychice k zvládnutí tolika dů-
ležitých momentů.

OLYMPIÁDA
V neděli 17. 7. vyjelo z Brna osm autobu-
sů se závodníky, trenéry, rozhodčími
a ostatními členy reprezentace na několi-
kahodinovou cestu do Slovinska. Po pří-
jezdu jsme se ubytovali v místní základní
škole, která se stala na týden táborem
pro český tým. První dva dny jsme tréno-
vali a ve středu začal boj o medaile. První
disciplínou byl výstup na cvičnou věž, ve
které jsme i díky mému 7. místu získaly
celkové první místo. Má poslední účast

proběhla v druhém závodním dni v disci-
plíně štafety 4 x 100 m. Česká reprezenta-
ce soutěžila se dvěma štafetami, a ty se
opět umístily na nejvyšších stupních. Po-
slední dva dny závodů jsem byla podpo-
rou pro celý tým také po stránce dodržo-
vání pitného režimu v nelehkých
teplotních podmínkách. I když jsem poté
nezávodila, byla jsem stále součástí
týmu a užívala si každý moment vítěz-
ství, které holky vybojovaly pro české
barvy. Celou olympiádu bych popsala
slovy: „Týden plný smíchu, slz štěstí, kři-
ku a propocených triček.“ Domů jsme od-
jížděly jako královny olympiády s medai-
lemi na krku a s dalším neskutečným
zážitkem v životě.
Nemalé překvapení bylo opět krásné při-
vítání, které proběhlo během pouťových
oslav. Nejen od mé rodiny, ale i domácího

sboru SDH Dešenice, fanoušků a míst-
ních občanů. Tímto chci mockrát podě-
kovat těm, kteří se podíleli na přípravách
velkého překvapení, a připravili tak další
nezapomenutelný moment, kterého jste
mohli být součástí.
Závěrem sezóny bylo získání titulu mistryň
ČR v požárním sportu v Pardubicích, kde
jsem reprezentovala spolu s družstvem žen
z Bystřice nad Úhlavou Plzeňský kraj.

-Lucie Ledvinová-

V uplynulém roč-
níku náš tým obsa-
dil hezké 3. místo
ve 4. třídě okresní
soutěže, přestože
poslední kola sou-
těže jsme dohráva-
li s malým počtem

hráčů. O prázdninové přestávce mezi
soutěžními ročníky dokonce hrozilo, že
v Dešenicích fotbal zanikne právě z dů-
vodu malého počtu hráčů.
Na poslední chvíli se podařilo za velkého
úsilí několika členů a hráčů sehnat něko-

lik nových posil,byť i starších ročníků
a tím pádem fotbal v Dešenicích pokra-
čuje. V současné době se TJ Start Dešeni-
ce, z.s. nachází na 1. místě tabulky skupi-
ny A se 16 body, i když dva poslední
důležité zápasy nás teprve čekají, venku
se Sokolem Neznašovy a poté doma se
Sokolem Dlažov, pokud chceme pomýš-
let na postup do jarního kola z prvního
nebo druhého místa tabulky skupiny A,
kde se bude bojovat o postup do 3 třídy.
Děkujeme našim fanouškům za přízeň.

-František Klištinec, TJ Start Dešenice-
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TJ Start Dešenice

A zase ta Lucie!

Společenské
setkání seniorů
U příležitosti mezinárodního dne
seniorů se 1. října konalo v kultur-
ním domě v Dešenicíh tradiční
společenské setkání s hudebním
doprovodem, který tentokrát za-
jistila myslivecká kapela Atlas
z Přeštic. Poděkování patří všem,
kteří se zajištěním akce pomohli:
paní Šetlíkové a Tomanové a pá-
nům Chlupovi a Šafaříkovi.
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V sobotu 5. listopadu vás MS Diana srdeč-
ně zve na speciality ze zvěřiny u příleži-
tosti svátku patrona lovců a myslivců, sv.
Huberta. Ochutnat budete moci zvěřinu se
šípkovou omáčkou i zvěřinový guláš, po
němž se, jak známo, o letošní pouti jen za-
prášilo. Nebude chybět ani posezení při
harmonice. Začínáme v 11.00.

Nové brány u kostela

Městys Dešenice jakožto vlastník několika
nemovitých kulturních památek o tyto pe-
čuje a každoročně počítá v rozpočtu s fi-
nancemi na jejich údržbu a zvelebení.
V letošním roce byly pořízeny dvě nové
brány ke kostelu sv. Mikuláše z dílny umě-

leckého kováře pana Jaroslava Nováka
z Nýrska. O pouti byla již osazena brána
při vstupu do předsíně kostela, tento mě-
síc byla instalována brána vnější, při vstu-
pu do kostelního areálu (prostor bývalého
hřbitova). Při této příležitosti pan Novák

zhotovil také novou branku k pomníku
padlých pod kostelem. Návrhy nových
bran schválil odbor památkové péče při
MěÚ Klatovy.

-úm-

Investiční stavby

Svatohubertské
hody

Před dokončením je stavba Sociální zařízení
– oddychová zóna Dešenice, kterou podpořil
SZIF prostřednictvím MAS Úhlava. Stavbu
provádí firma PALIS s.r.o. Plzeň. V provozu
bude až od příštího roku a věříme, že jej ná-
vštěvníci areálu při sportovních akcích či při
pobytu na dětském hřišti ocení.
V příštím roce bude opravena i požární ná-
drž. Tuto akci podpořilo dotací minister-

stvo zemědělství a stavbu provede fi Pro-
ject plus Klatovy.
Do konce listopadu letošního roku by také
měla být hotova stavba 2022 - 7 TI Dešeni-
ce, tj. zasíťování sedmi stavebních pozem-
ků v Dešenicích. Stavbu provádí LS Stavby
Nýrsko a dotací ji podpořilo ministerstvo
pro místní rozvoj.

-úm-

Svatohubertské
hody

MS Diana srdečně zve na

5. 11. , 11.00
KD Dešenice, přísálí
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Městys Dešenice

Dešenický zpravodaj, periodický tisk územně
správního celku Dešenice. Vychází 4x 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
XVI. Ročníku vyšlo 18. 10. 2022 nákladem 300 vý-
tisků. Své příspěvky zasílejte na adresu: urad@de-
senice.cz. Uzávěrka dalšího čísla je 10. 1. 2023.

Zveme vás

Ustavující zastupitelstvo
19. 10, od 18.00, renesanční sál
tvrze Dešenice

Svatohubertskéhody
5. 11., od 11.00, KDDešenice,
přísálí

Zahájení adventu
27. 11., od 14.00, nádvoří tvrze

Mikulášské šipky
3. 12., od 13.00, KDMilence

Adventní koncert
3. 12., od 18.00, renesanční sál
tvrze. Kapela středověké
hudby Gutta

Peklo ve sklepeních tvrze
4. 12., od 17.00

Finále vpokeru
17. 12., od 10.00, klubovna SDH
Milence

Mysliveckýbál
13. 1., od 20.00, KDDešenice.
Hudební doprovodOrion

A je tu po dlouhé pauze zas…

4. 12. od 17.00

Kdo nezlobil, nemusí se bát!

Peklo
ve sklepenich tvrze

SDH Milence
srdečně zve na

3. 12. od 13.00 (děti)
od 15.00 dospělí
KD Milence

Mikulášské
šipky

v Dešenicích 27. 11. od 14 h
na nádvoří tvrze
Přĳďte na jarmark i svařák.
Poslechneme si koledy
v podání dechových nástrojů
a rozsvítíme stromeček.

Zahájení adventu


