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Slovo úvodem
hužel nemám křišťálovou
kouli, abych vám tyto otázky mohl zodpovědět. Snad
jen jedno, že z větší části
bude takový, jaký si ho sami
uděláme. Celá naše redakce
vám všem přeje, abyste se
po celý následující rok měli
pořád z čeho radovat, těšili
se pevnému zdraví a v duši
své jste měli stále hřející
a smějící se slunce.
Abyste měli po celý následující rok přehled o dění
v naší obci, budeme vás
i nadále prostřednictvím
našich novin o všem informovat. Je to neuvěřitelné,
ale jsou to již čtyři roky, co
naše noviny spatřily světlo
světa. Právě jsme zahájili
pátý ročník a já osobně
doufám, že i nadále to
všechno zvládneme alespoň tak, jako v letech minulých. Zároveň chci na tomto
místě, vám čtenářům, připomenout, že i vy se můžete podílet na tvorbě našich
novin. Stačí jediné – své příspěvky elektronicky poslat
na email:
PolacekKarel@seznam.cz
nebo dnoviny@seznam.cz
A rok 2013? Je tady… Tak
všem jen to nej…
Karel Poláček

Advent
Mikuláš
Silvestr

Tradiční
Hubertova
jízda
v Dešné

Uplynul rok
a všichni
příznivci
a milovníci koní
se opět sešli,
aby se zúčastnili
tradiční
Hubertovy jízdy
v Dešné.

FOTO: KAREL POLÁČEK

Ikona dešanského jezdectví pan Vinklárek se se svým
zaškoleným týmem postaral
o přípravu všeho potřebného
k bezproblémovému průběhu celého sobotního dne. Již
od rána se v Plačovicích pilně
pracovalo.

Stoly se prohýbaly pod tácy
s cukrovím, z várnic se vinula
nádherná vůně svařeného vína, kolem kotle na dvorku se
mačkali milovníci dobrého
vepřového masíčka, a to vše
bylo možno spláchnout kvalitní (prověřenou) slivovičkou.

Před budovou Obecního
úřadu v Dešné se již
několik let na první
neděli adventní schází
kolem 200 lidí, aby
vánoční čas přivítali
společně.

zřejmě zde vystoupili i žáčci
z „naší“ základní školy. Rodiče mohli být na výkon svých
ratolestí pyšní. Pár svátečních
slov k adventu přidali i pan
starosta Alois Adam a dešanský farář Michal Polenda.
Oba nám připomněli význam
těchto svátečních dní.
Nakonec všem přítomným opět zatroubili Lukovští
trubači, byla zapálena první svíčka na adventním věnci a vánoční čas v Dešné byl
zahájen.
Pokračování na straně 3

Jinak tomu nebylo ani tento rok. Kolem páté hodiny
odpolední vše zahájili svým
vystoupením Lukovští trubači.
Následovalo pásmo říkadel
a písniček našich nejmenších
z mateřské školy a samo-

Kolem poledne se účastníci
vyhoupli do sedel a nabrali
směr na Farskou louku v Dešné. Zde pánové Adam, Gródl
a Štokr zahájili samotný „hon
na lišku“, kterého se letos zúčastnilo rekordních 52 koní.
Lišku již tradičně představo-

vala zkušená Eva Chvojková
z Jemnice.
Po několika kolech absolvovaných na kolbišti před
zraky diváků se početné pole
honců vydalo pronásledovat
lišku do polí a lesa.
Pokračování na straně 2

FOTO: KAREL POLÁČEK
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Máme za sebou sváteční čas, tak jsem si malinko
pomohl jednou velice slavnou vánoční koledou. Milí
čtenáři Dešanských novin,
vstoupili jsme společně do
nového roku 2013. Jaký
bude? Co nám přinese? Bo-

ŠKOLA

Nesem vám noviny,
pozor dejte.
Z dešanské krajiny,
tak je čtěte.

1/2013
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Tradiční Hubertova jízda v Dešné
Pokračování ze strany 1
Mezitím se diváci mohli
občerstvit opečenou klobáskou, a jak jinak, k pití opět
svařáček.

Ani v letošním ročníku nechybělo populární skákání
o ceny, kdy se každý jezdec
mohl pokusit při přeskoku
překážky utrhnout přiváza-

ný pytlík s číslem ceny. Komu
se to podařilo, mohl si cenu
vyzvednout u Vinklárků. Celý
nádherný den byl zakončen
v dešanském kulturáku, kde

nejprve proběhl obávaný
soud, kterému neunikl žádný
hříšník. Každý, kdo se během
dne dopustil jakéhokoliv
prohřešku, byl pravomocně

odsouzen k trestu, který určila zasedající porota. Po skončení soudních procesů se
v Dešné až do rána tančilo.
(Karel Poláček)

FOTO: KAREL POLÁČEK

Dešaňáci na Nový rok
opět vyrazili ke Grázlově
jeskyni.

Pěšky na „Grázlovku“

né lávce přes Želetavku jsme
došli k cíli.
Nejzkušenější členové horolezeckého oddílu rozdělali
oheň a ostatní si mohli opéct
přinesené uzeniny. Jak už se
stalo zvykem, našli se i dva
otužilci, kteří se opět dobrovolně vykoupali v řece.
Někteří zdatní účastníci
se zpátky do Dešné vrátiFOTO: KAREL POLÁČEK
li stejnou trasou a ostatní
Tradiční sraz v České hos- společné foto a přes pade- cestě se dodržovaly tradiční pokračovali dál do Lubnice,
podě, kafíčko, nějaký ten sát lidiček se vydalo na sedm přestávky (pitný režim samo- kde byl k dispozici obecní
vyprošťováček  nebo čaj, kilometrů dlouhý výšlap. Po zřejmě také ) a po oprave- transit.

Tím byl letošní rok v Dešné zahájen opět pěší túrou.
Pamětníci se přou, pokolikáté se tento rok šlo. Před dvěma lety jsem psal, že se blížíme k desátému výročí, tak
dejme tomu, že tento rok se
konal již 12. ročník „Novoročního pochodu na Grázlovku“.
Tak za rok, lidičky, znovu
tradičně k jeskyni!
(Karel Poláček)

FOTO: KAREL POLÁČEK

mi v příjmech, ve výdajích a ve financování. • Schválení akce POV 2013
Zastupitelé se dohodli, že na příští rok do POV
Zastupitelé neměli připomínky. Odsouhlase2013 se zařadí chodníky v Dančovicích. Odno.
souhlaseno.
• Schválení vyhlášky o odpadech
Starosta seznámil zastupitele s náklady na • Schválení výjimky z počtu žáků v ZŠ
Zápis ze zastupitelstva obce Dešná
Ve škole je málo dětí, musí se udělit výjimka.
svoz, uložení a odvoz kontejnerů za rok 2011.
Odsouhlaseno.
Někteří poplatníci bohužel neplatí a radikální
• Kontrola usnesení z minulých jednání
zvýšení by zřejmě přispělo k rozšíření dlužní- • Smlouva o úhradě nadnormativních výdaVšechny body splněny, kupní smlouvy i směnjů v ZŠ
ků za komun. odpad. Dále zastupitelé schválili
ná smlouva uzavřena, půjčka MAS Jemnicko
Období 9-12/2012 30 000 Kč měsíčně
osvobození a úlevy od poplatku. Po diskusi se
uhrazena.
Období 1-8-/2013 30 000 Kč měsíčně
dohodli na částce 500 Kč na osobu a rok. Od• Rozpočtové změny č. 2/2012
Odsouhlaseno.
souhlaseno.
Starosta seznámil zastupitele s rozp. změna-
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Stalo se samozřejmostí, že ten, kdo se přijde na
tuto akcičku podívat, má
možnost ochutnat různé dobroty. Několik druhů cukroví, které pokaž-

NÁŠ ŽIVOT

dé napeče paní Marázová
z Rancířova, sušené ovoce,
mandarinky a v neposlední řadě tradiční dešanské
jedlé kaštany a dva druhy
punče.
(Karel Poláček)
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Tradiční zahájení
adventu
Pokračování
ze strany 1

FOTO: KAREL POLÁČEK

Vínečko bílé
Poslední listopadový večer se pro třicítku dešanských obyvatel nesl v duchu ochutnávky znojemských vín.
Místní
dobrovol-ní hasiči, jako už několikrát v minulosti,
zorganizovali poseze-ní u vínečka. Stejněě
jako v loňském rocee
se degustovala vínaa
pana Zdeňka Štavy, který

vlastní vinici a sklípek
vl
ve
v Vrbovci nedaleko
Znojma.
Večer byl zahájen
krmí ve formě pikantního gulášku,
zapíjeného
zeleným
z
veltlínem
a pak náv

FOTO: KAREL POLÁČEK

sledovala tříhodino-vá degustace. Ono
ochutnat osmnáct
různých vzorků vín
s poctivým výkladem, to už nějakou tu minutku tr-vá. První tři vzorkyy
proběhly v samot-ném vinném sklepě,
a na zbytek degustací jsme
se vrátili do příjemného
prostředí, kde v krbu hořel
oheň a ke každému vzorku
byly na stolech připraveny
různé pochutiny. Nechyběla
tlačenka, jitrnice, paštika, na
deset druhů sýra v různých
variantách. Ke každému vínu se hodilo něco jiného.
FOTO: KAREL POLÁČEK

Po skončení ochutnávky započala volná
zzábava. V nejspodnějšších útrobách sklepa jsme se ocitli ještě
p
jjednou, ale nejprve si
malou ochutnávku odbymalo
samotné ženy a posléze
ly sam
i muži (ale jen někteří).
Celá akcička se velice vydařila a v pozdních ranních
hodinách jsme sklípek (s něčím do autobusu) opustili. Do rodné vísky jsme se
všichni pospolu vrátili v pořádku. Tak snad zase za rok.
(Karel Poláček)

tas

i
In vino ver
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Mikuláš
v Bělčovicích
Letos přišel Mikuláš do bělčovské klubovny.
Jelikož ne všichni byli po celý rok vzorní, vzal
s sebou i čerta. Naštěstí uměli Hanička a Jarda
pěkné básničky o zimě, takže čert nakonec
odešel s prázdnou. Snad přijdou i za rok!
FOTO: KAREL POLÁČEK
FOTO: KAREL POLÁČEK

V Rancířově
přivítali Mikuláše
Rok s rokem se sešel a na rancířovské faře se opět
ukázal Mikuláš v doprovodu andělů a čerta.

FOTO: KAREL POLÁČEK

Celé mikulášské posezení se
odehrávalo v režii Josefa Krpouna a několika místních lidiček. Jako každý rok, sešli se zde
jak malé děti, tak jejich rodiče
i prarodiče. Mikuláš se měl co
ohánět, musel totiž vyslechnout říkačky a básničky od
35 dětí. Nedalo se přehlédnout

výraz ve tvářích některých dětí,
když se v místnosti objevil čert
v podání Tondy Mrkvy. Objevily se i slzičky a sliby o tom, jak
už budou hodné . To dospěláci si dali po kafíčku, pivečku
či vínečku a všech čtyřicet si
sobotní odpoledne náramně
užilo.
(Karel Poláček)

Ohňostroj nad Bělčovicemi
Stalo se již tradicí, že rozloučení s končícím rokem
a přívítání roku nového slavíme v naší malebné vesničce společně.
Nebylo tomu jinak ani na
silvestra 2012, kdy se nás na
tři desítky (!) sešly v místní
klubovně, abychom v družné zábavě, nad přinesenými
dobrotami každého ze zúčastněných, „zhodnotili odcházející rok a popřáli si vše
dobré do nového roku 2013“.
V průběhu večera, kolem
21. hodiny, jsme v jednom šiku přešli pod náves, kde byl
odpálen „velkolepý ohňostroj“ a kde jsme si společně
připili na pevné zdravi a popřáli Božího požehnání.
A zábava dál vesele pokračovala až do začátku Nového
roku 2013… Dovoluji si při
této příležitosti poděkovat

paní Anně Antošové a Kamilu Havlíkovi, za přípravu klubovny (její výzdobu, vytápění, úklid…) a obsluhu při
podávání občerstvení v průběhu celého silvestrovského
večera.
Veliké poděkování patří
i našemu panu starostovi za
zajištění pěkného ohňostroje… Za zmínku stojí i veliký
dík za vánoční výzdobu Bělčovic, tedy zhotovení venkovního osvětlení klubovny,
zajištění a výzdoba vánočního stromku, instalace „světelných komet“ na sloupy veřejného osvětlení, které si občané Bělčovic provádí tak zvaně
„vlastními silami“.
(JHA)
FOTO: JAROSLAV HAVLÍK
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Tonda Obal na cestách
V rámci zaměření naší školy na environmentální výchovu a třídění a sběr
odpadů zavítala na naši školu putovní výstava nazvaná ,,Tonda Obal na
cestách ‘‘.

FOTO: MIRKA ADAMOVÁ

Děti si zajímavou
formou doplnily informace o základních druzích odpadů,
ujasnily si, co patří do
barevných popelnic,
které jsou běžně na
ulici. Také se seznámily s několika recyklo-

vanými výrobky. Žáci
spolupracovali s panem lektorem a bylo
znát, že o odpadech
již něco ví. Ti nejaktivnější dostali na závěr
malý model popelnice.
(Mirka Adamová)

K nebi znovu mířila
dětská přání

FOTO: KAREL POLÁČEK

Den stromů
O tomto světovém dni stromů
vám v našich novinách píšeme
již několik let.

pomáhaly, a pak si
všechny společně
vyzkoušely nové
dětské hřiště.
Všem se zrekonstruované
Naše škola tento den zasvěcený stromům slaví tím, hřiště moc líbilo.
(Karel Poláček)
že si každý prvňáček zasadí
svůj vlastní strom
do ovocného sadu
za mateřskou školou. Jinak tomu nebylo ani letos.
Za krásného slunečného počasí si
19. října stromeček zasadily Anetka Fedrová a Vaneska Vanžurová. Děti
z ostatních ročníFOTO: KAREL POLÁČEK
ků jim samozřejmě

FOTO: MIRKA ADAMOVÁ

Již se stalo tradicí,
každý rok před Vánoci
vypustit balónky s přáníčky Ježíškovi.
A i když má jako každoročně Ježíšek v těchto dnech napilno, v pátek 14. prosince si
udělal pauzu. Tento den totiž

musel pochytat tisíce balónků s přáníčky od dětí z celé
naší země. Celkem se do této
akce zapojilo 350 obcí a bylo
vypuštěno 89437 balónků.
V naší obci je již několik let centrem tohoto dění
prostranství před obecním
úřadem. Děti svá přáníčka

První neděle adventní již několik let patřila v naší
škole „vánočním dílničkám“, kde si každý návštěvník
libovolného věku mohl vyrobit vánoční ozdobu či
dekoraci.
Ale tento rok se učitelský
sbor spolu s dětmi rozhodl, že
zkusí úplně něco nového. Rozhodli se místo dílniček uspořádat „vánoční jarmark“.
A tak se i stalo. Každý, kdo
se o první neděli adventní přišel do školy podívat, mohl si
zakoupit různé výrobky s vánoční tematikou. Mohli jste si
zde zakoupit svícny, adventní
věnce, zvonečky, andělíčky,
svíčky a další vánoční dekorace. Vše, co jste na jarmarku mohli zakoupit, bylo vyrobeno rukou společnou. Jak
učitelským sborem, školními
dětmi, ale i příbuznými a známými.

odevzdaly a po samotném
vypuštění balónků se několik přáníček vylosovalo a ten
komu patřilo, dostal maličký
dáreček pro radost.
Rekord z roku 2008 sice
nepadl, ale můžeme se o to
pokusit opět za rok.
(Karel Poláček)

FOTO: KAREL POLÁČEK

Jarmark ve škole

Například vánoční svícny,
jak jsem byl informován, vyrobil pan Doležal z Jemnice
a adventní věnce zase paní
ředitelka Adamová. Všechny prodávané předměty byly
moc krásné a všem se velmi
povedly.
O prodej se postaraly samy
děti, a jak mi sdělila paní ředitelka, za prodané zboží utržili
5108 Kč. Tyto peníze byly použity na výlet do Jindřichova
Hradce a část k nákupu různých pomůcek.
A jarmark? Ti, co ho navštívili, byli mile překvapeni.
(Karel Poláček)

FOTO: KAREL POLÁČEK
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Vánoční výlet do Jindřichova Hradce
Dne 20. 12. 2012
navštívily děti z MŠ a ZŠ
předvánoční
Jindřichův Hradec.
Prohlédli jsme si Muzeum Jindřichohradecka a jeho zajímavé exponáty se známými Krýzovými jesličkami.
Z muzea jsme zamířili k hrající barevné
fontáně. Barevné proudy vody různých
variací doprovázené vánoční hudbou byly nádherné.
Poté jsme si prohlédli vánoční výzdobu
na náměstí.
Autobus i vstup do muzea byl pro děti
zdarma, využili jsme peněz utržených na
školním vánočním jarmarku.
(Mirka Adamová)
FOTO: MIRKA ADAMOVÁ

Nadílka v Dešné
Občanské sdružení
Kopretina a restaurace
Oáza opět uspořádaly
posezení s Mikulášem.
V pátek sedmého prosince
tak přišel Mikuláš v doprovodu anděla a půvabné čertice
i do naší obce. V podvečer si
do Oázy našlo cestičku přes
čtyřicet velice hodných dětí
a na třicítku ještě hodnějších
dospěláků. Mikuláš si od kaž-

dého z nich vyslechl nějakou
tu básničku, říkanku či písničku a snad každého podaroval
různými pochoutkami v balíčku. Čerti tak u nás v Dešné
přišli zkrátka , ale kdo ví,
třeba to vyjde příště.
Celou akci podpořili: OS
Kopretina, Petra Pažitková,
Zdeněk Kounek, MUDr. Richard Štrobl, Vladimír König,
Ing. Josef Kolář a Obec Dešná.
(Karel Poláček)

Společenská rubrika
Jubilanti:
89 let: Bártíková Anežka, Dančovice, 3. 1.
70 let: Srp Jiří, Chvalkovice, 9. 1.
85 let: Nevrklová Jaromíra, Dešná, 17. 1.
70 let: Kovářová Jarmila, Rancířov, 19. 1.
76 let: Nováková Jarmila, Dešná, 22. 1.
78 let: Sedláček Rudolf, Dešná, 29. 1.
78 let: Krpoun Josef, Dešná, 9. 2.
79 let: Holec Oldřich, Rancířov, 5. 3.
92 let: Málková Marie, Dešná, 13. 3.
60 let: Kéraiová Marie, Hluboká, 13. 3.
80 let: Tomšík Karel, Dešná, 23. 3.
83 let: Dohnalová Marie, Bělčovice, 30. 3.
Narození:
Halouzková Adélka, Bělčovice, 30. 11.
Úmrtí:
Koutný Jaroslav, Dančovice, 14. 11.

Policisté ze Slavonic předvedli skvělou práci

FOTO: JAROSLAV DVOŘÁK

Jak jsme (ne)volili
12. a 13. října proběhly volby
do krajských zastupitelstev.
Každý z nás měl možnost ovlivnit
složení krajského úřadu na příští čtyři roky. Křeslo hejtmana obhajoval
Mgr. Jiří Zimola, který nám poskytl
rozhovor v minulém čísle Dešanských
novin. V jihočeském kraji vyhrála Česká strana sociálné demokratická, tudíž křeslo hejtmana i pro příští volební období zůstalo panu Zimolovi.
A jak jsme volili u nás v Dešné?
Bělčovice mají 31 voličů a volilo
10 občanů, to znamená 32% účast.
Dančovice 48 voličů, z toho volilo
11 lidí, 22% účast. Dešná 232 voličů, volilo 62, tj. 26 %. V Hluboké je

38 obyvatel s možností volit, ale jen
3 toho využili. Účast hlubockých byla 7%. Chvalkovští na tom byli podobně, z 42 voličů volili 4, tj. 9 %. Z Plačovic přišlo volit 10 lidí z 33 možných,
to máme 30% účast. A Rancířov měl
21% účast. Ze 100 voličů jich přišlo
volit 21. Celkově máme 524 obyvatel,
kteří mohou volit. Do volební místnosti přišlo 121 voličů a odevzdalo
121 obálek, přičemž 8 hlasů bylo neplatných.
A jak jsme volili co se politických
stran a seskupení týče? Volby v Dešné
vyhrála ČSSD s 55 hlasy, téměř 50 %
všech platných hlasů. Jako druhá
skončila KSČM se 30 hlasy a třetí Moravané se 6 hlasy.
(Karel Poláček)

V úterý došlo k vloupání, ve středu byl dopaden
pachatel. Takto se dají
shrnout události posledních dnů na obvodním
oddělení ve Slavonicích.
Policisté předvedli opravdu skvělou a rychlou práci, když se jim během jednoho dne podařilo vypátrat pachatele, který měl
na svědomí úterní vloupání do rekreačního objektu v obci Dešná na Jindřichohradecku. Zloděj
nejprve překonal oplocení zahrady a vnikl do
budovy bývalého chléva.
Odtud odcizil tažné zařízení na osobní automobil
Škoda a kompletní výfuk
na stejný typ vozidla. Poté
použil sílu a dostal se do
hospodářské místnosti
u rekreačního domu a odtud si odnesl elektrickou
vrtačku značky Narex. Poté vnikl i do rekreačního
domu, který prohledal,
ale nic neukradl. Celkově
napáchal škodu za několik tisíc korun. Policisté
se případem začali ihned
intenzívně zabývat a díky
výborné místní a osobní
znalosti pachatele odhalili, ten se k činu doznal.
Muž (38 let) z Jindřichohradecka tak během dvou
týdnů bude moci své chování vysvětlit u soudu.
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NÁŠ ŽIVOT

Tříkrálová sbírka je
veřejná sbírka, kterou
znají všichni po celé
republice a která, jak
napovídá název, se
koná vždy kolem data
6. 1. – Tři králové.
V tuto chvíli vás nezahrnu
prozatím žádným výsledkem,
ale slibuji, že se vše dozvíte v dalším čísle Dešanských
novin.
I v Dešné máme tu čest, že
smíme nějakým způsobem
přispět a pomoci tak lidem,
kteří pomoc opravdu potřebují. Všichni, kdo byli v sobotu 5. 1. po obědě doma,
mohli otevřít třem králům ve
složení Pavel a Honza Fedrovi, Renda Tříletý a jako dospělý doprovod pan farář Michal
Polenda. Dešnou obešli za
necelé tři hodinky, ke konci
je již začal popohánět déšť.
Zeptáme-li se pana faráře na nějaký zajímavý po-

7

Tříkrálová sbírka
střeh, odpoví: „Spíš zážitek,
ale není ani z Dešné a ani
můj. Když jsem vyzvedával
už naplněnou kasičku v jiné
vesnici, říkala mi ho tamní vedoucí skupinky. Jedna
důchodkyně jim strčila do
kasičky tisícikorunu a chtěla od nich pět set
ett koko
o
run zpět, aby vystačila do důchohodu. Kdo je s temamatikou obeznámen,
en,
tak ví, že pokladnička je
zapečetěna
a rozměnit
se z ní nedá.
Prekérní situace. Nakonec se problém oklikou
vyřešil, ale
já to zmiňuji, protože

mám před očima tu paní,
počítající koruny do důchodu. Co ji vedlo k tomu, hodit
do kasičky pět set korun?“
Při každých sbírkách se
mnozí ptají, kam asi tyto peníze jdou. Celou sbírku pořádá Charita České republiky,

Díky!

V našem nejbližším okolí byl
vybudován záměr: Pomoc lidem bez domova v noclehárně Farní charity Jindřichův
Hradec, ale patří tam i záměry jako nákup polohovacích
postelí, invalidních vozíků
a zdravotnického materiálu pro pečovatelskou službu Oblastní charity Znojmo,
podpora sociálně terapeutických dílen pro osoby s mentálním postižením a občanské porady Oblastní charity
Polička. Samozřejmě je těchto smysluplných záměrů více.
Než všem, kteří nějakým
způsobem podpořili tuto
sbírku, poděkuji, chci napsat odpověď, která přišla
na otázku, co pana fáráře při
sbírce potěřilo: „Třeba se dá
zmínit štědrost sladkostí přímo pro koledníky, která je
v Dešné opravdu veliká.“

organizace, která má v republice své místo a je známá
svou spolehlivostí. Tříkrálová
sbírka má jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je
koncipovaná tak, že naprostá
většina vykoledovaných prostředků
středku zůstává v regionu,
kde
de byly
by y vybrány. Výtěje tradičně
žek sbírky
sb
určen na pomoc nemocným,
handicamocn
povaným, seniorům,
povan
matkám
s dětmi
ma
v tísni a dalším
potřebným
především
v regionech,
kde se sbírka koná. Část
výnosu sbírky je určena
na humaniA nakonec ono slibované:
tární pomoc
(lk)
do zahraničí. „Díky!“

První přímá volba prezidenta
České republiky 2013
Volba prezidenta České republiky v roce 2013 byla
vyhlášena na pátek a sobotu 11. a 12. ledna, druhé
kolo o dva týdny později na 25. a 26. ledna 2013.
Šlo o první přímou volbu
prezidenta, dosud byl volen
nepřímo Parlamentem ČR.
Funkční období dosavadního prezidenta Václava Klause
končí 7. března 2013. Následujícího dne má nový pre-

zident vzešlý z volby složit
slib.
Kandidátní listiny podalo
20 uchazečů. Kandidát Jan
Toman však svou kandidaturu stáhl a 23. listopadu 2012
Ministerstvo vnitra oznámi-

lo, že 11 uchazečům registraci pro nesplnění podmínek
zamítlo.[1] Nejvyšší správní
soud 13. prosince 2012 vyhověl stížnosti Jany Bobošíkové,
zrušil rozhodnutí MV ČR a nařídil mu, aby ji také zaregistrovalo.
K volbě tak bylo připuštěno celkem 9 kandidátů: Jana Bobošíková, Jiří Dien-

stbier, Jan Fischer, Taťana
Fischerová, Vladimír Franz,
Zuzana Roithová, Přemysl
Sobotka, Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman.
Agenturní
předvolební
průzkumy dlouhodobě favorizovaly Jana Fischera, jehož kolem přelomu prosince
a ledna v průzkumech předstihl Miloš Zeman.

V 1. kole hlasování nezískal
žádný z kandidátů absolutní
většinu platných hlasů.
Do druhého kola postoupil s nejvyšším počtem hlasů
Miloš Zeman a oproti průzkumům překvapivě Karel
Schwarzenberg. Ve druhém
kole zvítězil, tentokrát v souladu s předvolebními průzkumy, Miloš Zeman, a byl tak
zvolen prezidentem České
republiky na funkční období
do roku 2018.
(zdroj: internet)

Oblastní výstava OS Horácka
V sobotu 8. prosince se v KD
v Dešné konala Oblastní
výstava poštovních holubů.
Akce byla pořádána holubářským
spolkem ZO Dešná. Cílem výstavy
bylo posouzení holubů a předání vítězných pohárů za leteckou sezónu
2012.
Nejlépe ocenění holubi byli posláni na celostátní výstavu do Hluku
(okres Uherské Hradiště).
Pro holubáře a veřejnost bylo připraveno bohaté občerstvení. Akce
se pro velkou účast holubářů z celého Horácka zdařila.
Velký dík za povedenou akci patří pořadatelům a rovněž i sponzorům.

Do dalšího roku přejeme našim
holubářům mnoho šťastně nalétaných kilometrů. LETU ZDAR!

Konečné výsledky
mistrovství OS Horácka
2012:
11. místo Nehyba J. (2382 bodů)
18. místo Salava J. (1660 bodů)
36. místo Veselý L. (425 bodů)
43. místo Krátký J. (172 bodů)
44. místo Blecha J. (134 bodů)
48. místo Koukal J. (88 bodů)
Celkovým vítězem se stal ing. Jan
Jakubec z Telče s 4927 body.
(vv)

FOTO: KAREL POLÁČEK
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Konec roku se zumbou

Krkonoše 2013
Základní škola pod vedením Mirky Adamové
opětovně zorganizovala týdenní pobyt v našich
nejvyšších horách – Krkonoších.
V neděli 13. ledna se v devět hodin ráno od budovy
školy rozjel autobus s 34 pasažéry a nabral směr skiareál
Herlíkovice. Do místa našeho pobytu jsme dorazili po
13. hodině, kde vedoucí skupiny Mirka určila bydlící na
pokojích, abychom se mohli
po náročném nedělním dni
ubytovat.
Pohled na sjezdovky, které
byly krásně upravené, sliboval skvělou lyžovačku. Ještě
týž den nechybělo seznámení s řádem ubytovny a programem na příští den. Každý
z nás se těšil na první dotek
se sjezdovkou, a tak někteří
z výpravy již v neděli neodolali večernímu lyžování.
Pondělního rána se školáčků ujal instruktor Jarda
společně s Mirkou a ostatní „účastníci zájezdu“ se za-

řídili po svém. K dispozici
měli sjezdovky na Bubákově, která je vhodná i pro rodiny s dětmi, nebo kilometr a půl dlouhou červenou
sjezdovku v Herlíkovicích.
Její začátek je nad 1000 metry nad mořem a doveze vás
tam čtyřsedačková lanovka.
Ještě kousek nad touto sjezdovkou je vrchol hory s nádhernou novou boudou a kamennou rozhlednou, na kterou vede devadesát schodů.
Název hory je Žalý a tyčí se
do výšky 1019 metrů. Jak vidíte na fotografii, rozhlednu,
ale i boudu jsme samozřejmě navštívili. Ve čtvrtek si
naši nejmenší zazávodili ve
slalomu na dvě kola a večer
byli seznámeni s výsledky.
Každý účastník byl oceněn
drobnou sladkostí. Poslední
den, v pátek, jsme se dopo-

FOTO: P. PAŽTKOVÁ

Ke zpestření i tak skvělých hodin si pro nás naše Alenka připravila další zumba-speciály, a to
4. prosince Mikulášskou
zumbu v černo-červených
oblečcích, případně i čertovských převlecích. Na
závěr hodiny každá taneč-

ledním lyžováním rozloučili
s nádherným lyžařským areálem a rozjeli se k domovu.
Asi začíná být tradicí, že po-

FOTO: KAREL POLÁČEK

nice dostala malý mikulášský balíček. 18. prosince
jsme v červeno-bílých oblečcích tančily na hodině
Vánoční čili Ježíškovské,
a opět nechyběly ani dárečky, cukroví a společné
focení. Alča si nás rozmazluje .

byt na horách provází i méně
příjemné střevní problémy.
Nebylo tomu jinak ani tentokrát, a několik lidiček si tou-

Přes to všechno je nás
na hodinách stále méně.
Nezapomeňte, ženy, stále
hledáme nové tanečnice.
Nechcete to zkusit? Alence děkujeme za bezvadný
rok 2012 a do toho dalšího
přejeme hodně dobrých
nápadů. (Věra Poláčková)

to zkušeností prošlo i tentokrát, ale do rodné vísky se
snad vrátili všichni v pořádku .
(Karel Poláček)

FOTO: KAREL POLÁČEK

Sezóna 2012 - 2013 – tabulka po podzimní části
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Název týmu
Zápasy V
Jindřichův Hradec B
13 11
Stráž nad Něžárkou
13
8
Stará Hlína
13
7
Strmilov
13
6
Novosedly nad Něžárkou 13
6
Břilice
13
6
Hranice
13
5
Studená
13
5
Dešná
13
5
Suchdol nad Lužnicí B 13
3
Horní Žďár
13
3
Kunžak
13
3
Jarošov nad Něžárkou 13
1
Staňkov
13
0

R
1
2
4
3
3
2
4
4
3
5
5
3
3
2

P
1
3
2
4
4
5
4
4
5
5
5
7
9
11

Skóre Body
57:13 34
28:19 26
28:16 25
27:13 21
29:26 21
42:38 20
29:23 19
38:37 19
23:23 18
18:21 14
19:29 14
23:33 12
16:49
6
16:53
2

Po jarním postupu do
okresního přeboru předvedli fotbalisté TJ Sokol Dešná
raketový nástup do soutěže a sérii úspěšných zápasů:
Studená–Dešná 1:4, Dešná–
Kunžak 1:1, Suchdol B–Dešná 1:4, Dešná–Jarošov 2:0.
Naši fotbalisté si vysloužili
přezdívku „Štika okresního
přeboru“ a zřejmě nejen oni
již viděli další postup na dosah kopačky.
Po očekávaném nezdaru
v J. Hradci 2:0 následoval ještě úspěšný zápas se Strmi-

lovem 2:1, ale od 7. kola ja- říme, že na jaře, po návratu
ko by se cosi zadrhlo. Prohry, zraněných hráčů, budeme
v lepším případě remíza, zra- hrát o vyšší příčky.
(Jiří Píša, Věra Poláčková)
nění Rudy Ďurače – jako by
odešla polovina týmu, čer4:0 (2:0)
vené karty, nedostatek ak- Hranice–Dešná
0:2 (0:1)
tivních hráčů. Trenér aby vy- Dešná–Stará Hlína
hlásil soutěž „Hledáme nové
Horní Žďár–Dešná
3:1 (1:1)
talenty“.
Branky:
Krejčí
Václav
Závěr podzimní části je
přece jen optimističtější, Dešná–Staňkov
4:2 (1:2)
tým se dokázal semknout a Branky: Zach Daniel 2×, Morong
zvítězit nad Staňkovem 4:2 Lukáš, Novotný Milan
a remízovat s Novosedly 1:1.
1:1 (1:1)
Přezimujeme na 9. místě ta- Novosedly–Dešná
Branky:
Morong
Lukáš
bulky (ze 14 mužstev) a vě-

