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31. jezdecký
den

Čas běží a utíká…
Jaro, jež přineslo letní
vedra, přešlo medardovskými dešti v léto, přišel
čas zkoušení a písemek,
čas, kdy rodiče uvidí černé
na bílém úspěchy a pády
svých ratolestí, až přinesou domů vysvědčení.
Je čas školních výletů, tu
na hrad či zámek, tu do
jeskyně, do ZOO či muzea,
nebo jen tak ven do přírody s kytarou k táboráku.

V Dešné u Dačic se konal
31. ročník tradičních jezdeckých
klání.

Slovo úvodem
A pak zapadnou za dětmi školní vrata a budou tu
prázdniny. Cítíte? To slovo
voní dobrodružstvím. Má
vůni slunce, vody, dálek,
cestování… Je to čas táboření, her, kamarádství,
prvních (i těch dalších) lásek, poznávání, čas, kdy je
možné i to nemožné.
Školáci a studenti, užívejte báječných letních
prázdnin, než se vám
scvrknou na pouhé dva
týdny dovolené. Dospěláci, a vy nacpěte všechny
ty úžasné zážitky do dvou
či tří týdnů, ať dovolená je
opravdu dovolená…
Krásné léto všem čtenářům přeje redakce.
(Věra Poláčková)

Tento ročník se pyšnil přívlastkem „návrat všestrannosti do Dešné“. Především
zásluhou Jaroslava Grodla,
Vladimíra Vinklárka a vedení
obce se po dlouhých 25 letech na Farské louce opět
soutěžilo ve všestrannosti.
Hobby všestrannost „ZK“ byla
na programu v sobotu a skládala se ze tří disciplín.

Příloha

Lidé do této tradice nezasvěcení při pohledu na průvod s vyzdobenými vozy českými a sovětskými vlajkami,
portrétem Gustava Husáka,
hesly dříve narozeným ročníkům dobře známými „Kdo
nepracuje, ať nejí“, „Se Sovětským svazem na věčné časy“
apod. a lidmi rozjařeně pokřikujícími „Ať žije první máj!“
a zpěvem Internacionály zastavovali svá auta a nevěřícně
zírali. Všichni aktéři průvodu
si akci náramně užili, někteří na svých vozech pracovali
i celou noc, a v prvomájových
oslavách pokračovali do odpoledních hodin.
Každý, kdo by se chtěl s námi alespoň na chvilku vrátit
do dětských let, měl by příští
první máj navštívit Bělčovice.
Mávátka a texty budovatelských písní s sebou!

Dopoledne se začalo parkurem kategorie „děti“, ve
kterém zvítězila Balounová
Michaela s Diamantixou –
JK Glod Čejov. Druhá byla
Zemanová Kristýna s Christoferem – TJ Equisport Třebíč.
Následoval parkur „ml. junioři“ a stupně vítězů obsadili Douchová Šárka s Ok Beou – JK Ždírec, druhá Tunklová Petra s Tramínem 2 – Stáj
Malkovská a třetí skončil domácí talentovaný jezdec Simovski Dušan s Trinity 5 –
Stáj Malkovská.
Třetí skoková soutěž dne
byl parkur „st. junioři“ s konečnými výsledky:
Pokračování na straně 3

První máj v Bělčovicích

Letos, jako již tradičně, se první
květnový den v Bělčovicích vrátili
o více než 20 let zpátky v čase, do
dob dávno již minulých.

(K. Poláček, E. Zbožínková)

FOTO: KAREL POLÁČEK
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Jako první byla na programu „drezura“ – základní, poté
proběhl „parkur“ – 80 cm a finální disciplínou byla „cross
country“ (terénní jízda). Tuto
divácky velice atraktivní soutěž vyhrála Šamalová Kristýna s Dynamikem, na druhém
místě skončila Kučerová Andrea s Netvorem, třetí příčku
obsadila Klimešová Ludmila
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s Gepem a jako čtvrtá skončila domácí Olga Guevarová
z Plačovic na Koláčkovi.
Rozhodčím a stavitelem
drezurního obdélníku, parkuru i tratě pro cross byl Jaroslav Grodl, který mi v rozhovoru odhalil záměr, že cílem
pořadatelů je obnovit všestrannost v Dešné a místním
chovatelům nabídnout další
disciplínu v regionu. Do budoucna se počítá s rozšířením.
V neděli, druhý den letošních závodů v Dešné byly na
programu parkury různých
obtížností, které byly součástí oblastního mistrovství Vysočiny a skokového poháru
Vysočiny.
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Pálení čarodějnic v Dešné
Každoročně se v Dešné koná její oslava
na fotbalovém hřišti. Na její organizaci
se podíleli členové TJ Sokol Dešná, SDH
Dešná a Obec Dešná. Na hřišti na volejbalovém plácku vyrostla hranice, nechyběl bufet s občerstvením, ani pečené sele, špekáčky na opečení a limonáda pro
děti zdarma.
O půl osmé se na autobusové zastávce
sešla zhruba čtyřicítka malých i velkých
lidiček a s rozsvícenými lampiony obešla
za podvečerního šera vesnici. Když došla
až na hřiště, vzplála hranice s čarodějnicí.
Všeobecně rozšířeným míněním je, že
čarodějnice na košťatech létají. Omyl.
Čarodějnice s košťaty tancují, a to kon-

FOTO: KAREL POLÁČEK

Přidělení obecních bytů
V letošním roce byla
zastupitelstvem obce
schválena nová pravidla
k pronajímání obecních
bytů.
V dubnu bylo vyhlášeno
výběrové řízení na tři byty.
První byt 2+kk v Rancířově
č. 41, druhý 2+kk v Dešné

č. 3 a třetí 3+1 v Dešné č. 26.
Zájemce musí podle nových
pravidel zažádat o konkrétní
byt a doložit veškerá potvrzení uvedená v pravidlech,
která jsou součástí každé
žádosti vydané na obecním
úřadě.
Na vypsané tři byty jsme
přijali 13 žádostí, ale pouze

jedna jediná splnila všechny body tak, jak jsou popsány v pravidlech o pronájmu
obecních bytů a byt byl přidělen. Jedná se o byt 3+1
v Dešné č. 26. Zbývající dva
byty budou znovu vyvěšeny
jako volné k pronajmutí.
(Karel Poláček –
místostarosta)

Měsíc duben dospěl ke svému
konci a byla tu čarodějná FilipoJakubská noc.
krétně zumbu, jak jste se mohli přesvědčit krátce po zapálení hranice. Osm (nejen) dešanských čarodějnic a jedno malé čarodějňátko předvedlo čtyři skladby
ze svého zumba-play-listu. Do jejich reje
byl vtažen i jeden nebožák, jenž, zřejmě
uhranut, sám netušil, co se s ním děje.
Před půlnocí, kde se vzal, tu se vzal
uprostřed hřiště ohňostroj a po něm se
již většina účastníků začala rozcházet ke
svým domovům, či někam pod rozkvetlou třešeň. Několik nejvytrvalejších (či
nejžíznivějších) opozdilců, kterým se na
hřišti zřejmě hodně líbilo, se rozešlo až
v půl třetí ráno po uzavření bufetu.
Tak zase za rok… na sletěnou.
(Věra Poláčková)

Kdo rádi
fotíte,
pošlete
na výstavu své dílo
na téma „V okně“
PODROBNOSTI V PŘÍLOZE TOHOTO ČÍSLA

a neinvestičních transferů, přehled úvěrů
a finančních výpomocí. Jedná se o přehled
dotací ke státnímu rozpočtu, EU, NF a k rozpočtu kraje. Odhlasováno.
– vyúčtování finančních vztahů k hospodaření jiných obcí – neinvestiční příspěvky na
Zápis ze zastupitelstva obce Dešná ze dne 28. 6. 2012
základní školy a přestupkovou agendu. Odhlasováno.
• Schválení účetní uzávěrky a rozdělení zisku společ– vyúčtování finančních vztahů k hospodaření
nosti Spobema Dešná s.r.o.
jiných osob – Spobema Dešná s.r.o. dosáhla
Společnost dosáhla za účetní období 2011 čiszisku 364 531,60 Kč. Odhlasováno.
tého zisku 364 531,60 Kč. Zastupitelstvo roz– zpráva o výsledku přezkoumání hospodařehodlo celý zisk převést na účet 428 – nerozní obce Dešná za rok 2011 – přezkum prodělený zisk z minulých let. Zastupitelstvo dále
vedl Krajský úřad Jihočeského kraje. Byly zjišprohlašuje, že toto zasedání je zároveň valnou
těny méně závažné chyby, které byly projedhromadou společnosti Spobema Dešná s.r.o.
nány již při kontrole. K nápravě chyb zastupiOdhlasováno.
telstvo přijímá následující opatření:
• Schválení závěrečného účtu obce Dešná za rok 2011
a) doplnění podpisu člena inventarizační
Příjmy 15 164 tis. Kč, výdaje 14 172 tis. Kč. Obec
komise na invent. soupis účtu 343
po konsolidaci hospodařila se ziskem 992 tis.
b) účetní opravila hodnotu podrozvahovéKč. Starosta nechal hlasovat kdo je pro přijetí
ho účtu 943 na skutečný zůstatek, který
závěrečného účtu obce Dešná za rok 2011 s výje 1 423 533,50 Kč
rokem bez výhrad.
c) účetní opravila zůstatek na účtu 374 na
– účetní rozvaha sestavená k 31. 12. 2011 – akúčet 459 (kauce na byty)
tiva, pasiva, stavy na účtech – ztráta na mad) mínusový stav na účtu 346 byl odúčtojetku, jelikož obec začala odepisovat majeván vratkou dotace
tek. Odhlasováno.
e) při inventuře na konci kalendářního roku
– tvorba a využití sociálního fondu za rok
se musí vždy zažádat o výpis z účtu 236
2011 – nebyly připomínky. Odhlasováno.
k 31. 12. daného roku
– zpráva o hospodaření příspěvkové organiZastupitelstvo obce Dešná přijímá zprávu
zace Základní a Mateřská škola Dešná. Škola
o přezkumu bez výhrad a také celý závěrečhospodařila se ziskem 36 039,46 Kč. Zisk buný účet obce Dešná za rok 2011.
de rozdělen takto: fond odměn 25 000,00 Kč,
Odhlasováno.
rezervní fond 11 039,46 Kč (6267,58 Kč na
účty žáků a 4771,88 Kč zůstane ve fondu). • Rozpočtová opatření č. 1/2012
Starosta seznámil zastupitele s rozp. změnami
Odhlasováno.
v příjmech a ve výdajích. Zastupitelé neměli
– finanční vypořádání dotací poskytnutých
připomínky. Odhlasováno.
obci, přehled poskytnutých investičních

• Schválení smlouvy se SFŽP o spolufinancování akce
ČOV Dešná-Dančovice
Starosta seznámil zastupitele se smlouvou,
kterou zaslalo ministerstvo. Zastupitelé neměli
připomínky. Odhlasováno.
• Schválení přijetí dotace na obnovu hřiště v MŠ
440 000,00 Kč dotace, 660 000,00 Kč náklady
celkem. Prozatím smlouva nepřišla, ale na
stránkách MMR jsme již napsaní jako příjemci
dotace. Odhlasováno.
• Schválení dodavatele na obnovu hřiště v MŠ
Firma Dřevoartikl ze Znojma nám udělala návrh a rozpočet. S touto firmou je velice dobrá spolupráce. Zastupitelé se shodli, aby byla
firma Dřevoartikl i dodavatelem výše uvedené akce. Starosta nechal hlasovat, kdo je pro
schválení dodavatele. Odhlasováno.
• Schválení dodavatele prací na projekt“ Obnova místních komunikací Chvalkovice“
S firmou Swietelski s.r.o. již obec spolupracovala na několika akcích. Starosta nechal hlasovat
kdo je pro schválení dodavatele na projekt. Odhlasováno.
• Prodej bytů ve vlastnictví obce
Prozatím nejsou odhady, ihned až budou hotové tak se byty prodají.
• Provoz obecního Citroen Busu o prázdninách
Zastupitelé se usnesli, že od 1. 7. 2012 až
1. 8. 2012 bude provoz zastaven a obnoven bude až od 1. 9. 2012. Odhlasováno.
• Zápis do kroniky za rok 2011
Zastupitelé neměli připomínky. Odhlasováno.

Nové vypsání volných bytů
proběhne v srpnu až v září
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Pokračování ze strany 1
1. místo Sobotková Michaela s Maureen Victoria –
JK Hipo Jihlava, 2. místo Bradová Markéta s Gigolem – JK
Glod Čejov a 3. místo Netolická Anika s Edmondem – JK Jiřice.
Poté byly na pořadu dne
parkury, které jsou součástí
seriálu závodu kraje Vysočina. Jako první se představili
závodníci ve stupňované obtížnosti do 100 cm. Nejlépe
se s překážkami vypořádala
Pásková Marie s Thálií – Military centrum Dvoreček, druhá skončila Plšková Denisa
s Hvězdou – JK Glod Čejov
a třetí místo obsadila Sýkorová Michaela s Victorií – JK
Dvůr Dvořák Žirovnice.
Následoval parkur stupně
„Z“ a nejlépe ho odskákala
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31. jezdecký den
vyhrál Ing. Veselý Miloš s Džibarou – Stáj Veselý Čechtín.
Stříbrnou příčku si vyskákala
domácí jezdkyně Guevarová
Olga s Amarylkou – JK Apanači a bronz získal Simandl
Jan s Arankou – Stáj Malkovská. Do tohoto nejobtížnějšího parkuru se celkem přihlásilo 20 jezdců a jezdkyň.
Součástí nedělního odpoledne v Dešné byla i soutěž vozatajů. Nejrychleji a bez trestných bodů celou trať projeli
a zlato získali Dvořák Ivoš ml.
s přísedícím Dvořákem Ivošem st. z Nových Syrovic. Druzí skončili Dvořák Karel a Likař
Ondřej – Veselí Nad Lužnicí

Vacková Martina s Orchideí –
JS Blue Horse. Stříbro získala
Dvořáková Radka s Likerem –
JK Cavalier Rynárec a bronz
Váňová Martina s Lilien Blue –
JS Blue Horse.
Do druhého nejobtížnějšího parkuru stupně „ZL“ nastoupilo úctyhodných 22
soutěžících. Nejlépe se nad
překážkami dařilo a první
dvě příčky také obsadil Ing.
Veselý Miloš – Stáj Veselý
Čechtín. První místo s koněm
Delli 1 a druhé s Džibarou.
Bronz získala Douchová Šárka
s Ok Beou – JK Ždírec. Nejlépe dotovaným závodem byl
parkur stupně „L“, který opět

a třetí Růžička Milan a Svoboda Jaroslav z Krnčic.
Tahákem a odměnou pro
diváky byla již tradiční „Malá Dešanská steeplchase“ na
3300 metrů. Dostihu se zúčastnilo 5 jezdců, kteří ukázali necelé pětistovce diváků, že
i v Dešné mohou vidět kvalitní překážkový dostih. Celou
trať nejrychleji zdolal Bartoň
Richard s Long Pondem – Stáj
Rychnov a dostih vyhrál. Na
druhém místě skončil Paták
Ondřej s Racachem z domácí stáje Valory a jako třetí cílem proběhl Vinklárek René
a La Incantevola – Stáj Classic.
Čtvrtým byl Svoboda Karel

s Limba Pony ze Stáje Svoboda Dančovice.
Tato nejvýznamnější sportovní i kulturní akce tohoto
druhu v našem regionu se konala za podpory těchto subjektů: Obec Dešná, Stáj Valory
Dešná, Zemspol s.r.o. Dešná,
Česká Hospoda Dešná, Stavební firma Kounek, Zemědělské družstvo Menhartice,
Ordinace MVDr. Štokra, Velkoobchod Hamplová Jemnice,
Rhea Holding a ordinace rodiny Štroblových z Jemnice.
Poděkování patří nejen
všem soutěžícím, divákům,
sponzorům, ale především
realizačnímu týmu Vladimíra
Vinklárka, zaměstnancům OÚ
v Dešné a hlavnímu protagonistovi celého víkendu, Jaroslavu Grodlovi.
(Karel Poláček)

Dětský den v Rancířově
V Rancířově se po stejný počet dospělá- něž si mohli nakou- ly opečeny špekáčky
ků. Počasí sice zlobi- pit různé dobroty. Na a na závěr nechyběla
roce opět konal
lo více než jindy, ale rancířovském dni dě- ani vyhlášená místní
dětský den.
V sobotu 9. června
si na zahradu místní
fary našlo cestu přes
třicet dětí a přibližně

pořadatelé měli možnost některé hry přesunout do menšího
sálu na faře. Soutěžící získávali lístečky, za

tí nechyběly tradiční tombola.
Den se vydařil a děti
hranolky, o které je
vždy veliký zájem ne- svůj svátek oslavily jak
jen mezi dětmi. Pro se sluší a patří.
(Karel Poláček)
ty školou povinné byFOTO: KAREL POLÁČEK

Oprava hráze rybníka v Bělčovicích
Letošní tuhé mrazy
silně narušily hráz
obecního rybníka
v Bělčovicích.

FOTO: JAROSLAV HAVLÍK

Májové oslavy i letos
proběhly v Bělčovicích ve slavnostním
duchu a za účasti
nejen všech Bělčováků, ale i lidu sjetého
ze širokého okolí.
Vše začalo, tak jako každoročně, přípravou „čarodějnické vatry“, kterou naše mládež navršila z odpadového
dřeva a větví z obecního lesa
nad Bělčovicemi. V podvečer
jsme začali se stavěním májky, které se protáhlo až do
pozdního soumraku.
Novinkou letošních oslav
příchodu jara byl lampióno-

Již začátkem měsíce
března, ještě pod příkrovem ledu, začala hladina rybníka klesat. „Bělčovičtí rybáři“ byli ale
v pohotovosti a ještě za

mrazů vodu z protékající
hráze provizorně zastavili. Zásadnější opravu,
která spočívala v rozvozu a udusání jílovité zeminy dovezené ze stavby čističky v Dančovicích, provedli koncem
měsíce března formou
celodenní brigády. S využitím soukromých me-

chanizačních prostředků
p.Olšanského, Halouzky
a Antoše a zapůjčením
„vibrační žáby“ se oprava
hráze podařila! Bohužel
jsme zjistili, že jsou zborcené odtokové betonové roury od stavidla a tak
nás co nevidět čeká další
náročná práce s jejich výměnou.
(JHA)

Májové oslavy v Bělčovicích
vý průvod, který se „řadil“
nad vsí a se zapálenými loučemi a svítícími lampiony namířil na hřiště, kde jsme zapálili čarodějnici.
V magické atmosféře opekání buřtů a nalétávání čarodějnic jsme prožili příjemný
večer se spoustou zážitků, na
který budou především děti
dlouho vzpomínat.
V první májový den je
u nás již tradičně pořádán
„velkolepý prvomájový průvod“ s vyzdobenými alego-

rickými vozy. Na seřadišti
byly vidět prakticky všechny mechanizační prostředky
a samohyby, které jsou v rodinách Bělčováků k dispozici.
Rozjásaný průvod prošel
(projel) celou vsí až na křižovatku a za skandování rozjásaných a mávajících diváků,
kteří lemovali trasu průvodu, se vrátil na náves před
klubovnu. Zde jsme všichni
oslavili překrásný „1. Máj
roku 2012“.
(JHA)
FOTO: JAROSLAV HAVLÍK
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Svátky jara, Velikonoce, snad zaregistroval
každý z nás.

Velikonoce

Jeden tyto svátky slaví se
vším všudy, jak se na pravého křesťana sluší a patří, druhý zas proto, že je to v naší
zemi tradicí, jako nikde jinde na světě. Jsou i tací, kteří
tyto dny prožili jako všechny
ostatní, ale i tak se jich Velikonoční svátky chtě nechtě
dotkly.
Skupinky dětí opět oprášily vrkačky, hrkačky, klepačky
či kotouče a od čtvrtka do soboty obcházely vesnice, aby
lidem oznamovaly ráno, poledne i večer. Snad každý ví,
že se tak děje, protože na Ze-

FOTO: KAREL POLÁČEK

lený čtvrtek odlétají všechny
zvony do Říma a vracejí se na
Bílou sobotu. Pak si děti vykoledovaly nějaké vajíčko, či
korunu a těšily se na nedělní
barvení.
Velikonoční pondělí mělo tento rok patřit ženám, je
přestupný, a to se prý role
otáčí. Jenže muži se opět nedali, a vše dopadlo jako každý rok – zmrskali se všichni.
Na snímku jsou děti z Rancířova při sobotním vybírání.
Na závěr se přiznám, že
jsem ty letošní Velikonoce
chtěl napsat s podtitulem:
„Vezmi si úvěr a kup si svoje
vajíčko“
(Karel Poláček)

Nové pískoviště
23. 6. 2012 se v Dešné u Dačic
konal 1. ročník spanilé jízdy,
kterou pořádal Moto klub
Divocí šneci.
Krásné slunečné počasí
přilákalo 43 motorkářských
nadšenců různých kubatur
a přineslo krásný zážitek
z jízdy.
Trasa byla dlouhá 75 km
se zastávkou ve Vrano-

Již

FOTO: KAREL POLÁČEK

vě nad Dyjí, kde na všechny účastníky čekalo malé
osvěžení. Po vyjížďce bylo
pro motorkáře připravené
občerstvení v podobě pečeného selátka a chlazeného pivního moku. Celý den

tradiční
setkání

byl ukončen večerní diskotékou. Díky krásnému počasí a dobré organizaci byli
všichni účastníci velice spokojeni a těší se na 2. ročník
spanilé jízdy Divokých šneků.
(vv)

FOTO: FRANTIŠEK ANTOŠ

„Na pěkně upravené návsi
před klubovnou v Bělčovicích
přibylo z podnětu osadního
výboru nové pískoviště pro
děti. Poděkování patří přede-

vším panu Kamilu Havlíkovi,
který ho vyrobil ve svém volném čase a náklady na nákup materiálu byly uhrazeny
z prostředků obce“.
(JHA)

V Dešné rybařili o sele
Rok se s rokem sešel
a místní rybářský
spolek uspořádal
rybářské závody.
V sobotu 23. června se na
rybníce Koupalka v Dešné sešlo 18 rybářů, aby se pokusili vyhrát hlavní cenu, kterou
bylo „Dešanské sele“.

Každý soutěžící si vylosoval místo určené k rybolovu
a v osm hodin byl zahájen
samotný závod. Když předseda spolku Miroslav Graňák
v pravé poledne závod ukončil, bylo uloveno na 30 kaprů.
Na prvním místě se umístil
Josef Nováček z Manešovic,
který zároveň získal i trofej za

největší úlovek. Druhé místo si vychytal Stanislav Černý z Moravských Budějovic
a třetí příčku obsadil Martin
Černý z Babic.
Čest domácích rybářů zachraňovala a osmé místo si
vychytala Mirka Veselá.
Petrův zdar!
(Karel Poláček)

FOTO: KAREL POLÁČEK

Letošní stavění máje na
hranicích mezi obcemi
Hlubokou a Schaditzemi se konalo již po
desáté, tudíž mělo přívlastek… „jubilejní“.
Opět se zde sešli dobrovolníci a kamarádi z obou
stran hranice, aby na stvrzení výborných sousedských
vztahů společnou rukou

májku postavili. Ověnčení se
samozřejmě ujaly ženy, které
zcela určitě mají estetičtější
cítění než muži, kteří naopak
využili své síly a dílo dokonali. Konec konců, kdo tam
byl, viděl vše na vlastní oči.
Občerstvení bylo zajištěno
z obou stran, takže kdo měl
chuť ochutnat to, co pijí naši sousedé, nebyl problém,
a naopak.
(Karel Poláček)

FOTO: KAREL POLÁČEK

2/2012

ŠKOLA

5

FOTO: NAĎA RAČICKÁ

FOTO: NAĎA RAČICKÁ

Velikonoční odpoledne ve škole
V pátek 30. března se
v prostorách základní
školy konalo představení našich žáků.

ské školky, které si pro rodiče
a přátele školy připravili pásmo jarních básniček, písničky a v neposlední řadě hru na
flétnu.
Vystoupily i děti z dramaJako téma si děti vybraly Velikonoční svátky. Jako tického kroužku, které nejprprvní vystoupili děti z mateř- ve přednesly básně, zareci-

tovaly a sehrály vystoupení
s názvem „Jak to bývalo o Velikonocích, a co se dodržuje
dodnes“.
Na závěr se představili tanečníci s vystoupením „Hastrman“. Na přípravě celého
odpoledne se podílely úplně

všechny děti, jakož i na výrobě dárků s velikonoční tématikou, které si každý návštěvník vystoupení mohl odnést
jako památku domů.
Součástí vystoupení byla
i prohlídka celé školy. Páteční odpoledne tak v naší ško-

le strávilo 75 lidí včetně dětí.
Dětem se povedlo uspořádat
velice krásnou akci. Patří jim
za to veliký dík!
(Karel Poláček)

NAŠE DĚTI SE UMĚJÍ BAVIT !

Oslavy Dne Země
Již tradičně se naše
škola připojila
k oslavám Dne Země.

FOTO: ŠKOLA

Akce nazvaná ,,Ukliďme
svět‘‘ se konala v pátek
22. 4. 2012.
Den jsme odstartovali poslechem informací o třídění
a recyklaci odpadů.
Po malém občerstvení se
děti i paní učitelky rozlosovaly do čtyř skupin a pustily
se do sběru odpadků poházených po Dešné. Za necelou
hodinku byla naše vesnička
čistá. Na jak dlouho?

Hlavní program se odehrával ve školní družině. Předem
určené skupiny žáků dávaly
dohromady materiály o ekosystémech lesa, louky, pole
a rybníka. Všichni se připravovali již měsíc dopředu (malovali obrázky, tiskli informace
z internetu, z knih), nyní šlo
o to, všechno utřídit a představit hotové dílo ostatním.
Všem se dařilo a díla zdobí
chodby základní školy.
K dobré pohodě celého
dne přispělo i sluníčko, které
nám prosvítilo celou akci.
(Mirka Adamová)

Dětský den
Občanské sdružení,
Stáj Svoboda Dančovice, pořádalo v pátek
22. června v Dešné
u Dačic na Farské louce
odpoledne pro děti.
Byl připraven bohatý program. Děti měly například
možnost projet se na koníkovi, kterého na dětský den
zapůjčila rodina Hamplova
z Jemnice. Pro děti byly připraveny různé soutěžní disciplíny, jako házení míčkem na
terč, skákání přes parkurové

překážky, foukání o největší
bublinu a další běžné soutěže
dětských dnů. Děti si samozřejmě odnesly různé upomínkové předměty, hračky,
sladkosti a jako poděkování
za účast si každá ratolest odnesla plyšáka.
Po celou dobu akce bylo dostatek pití i jídla. Na financování se podíleli: Obec
Dešná, Provident, pojišťovna
Generali, Jiří Šramota z Dančovic, stavební firma Kounek, večerka König a Ing. Jan
Oberreiter.
(Karel Poláček)

FOTO: ZUZANA SLÁDKOVÁ
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ZWEI – výstava v Ludweis-Aigen
Naše partnerská obec Ludweis-Aigen
společně s obcí Dešná, pořádala o víkendu 21.–22. 4. 2012 kooperační projekt
s podtitulem „Spolupráce – hospodářství – energie – družba“.

Společný projekt
Dešná (CZ)–Ludweis-Aigen (A)
Na konci dubna začala nová holubářská
sezóna.

Výstava ve stejné režii proběhla v říjnu loňského roku i v Dešné,
pod názvem 1. partnerská výstava.
Dvoudenní výstavu
v rakouském Ludweis
zahájily děti. Jako první
vystoupili s písní žáci ze
školy v Aigenu. Následoval zpěv a taneček
nejmenších dětí z naší

la dřevovýroba, elektronika, sklo, keramika,
kovářství, výroba šperků či domácí sýry rodiny Simandlových z Jiratic.
Osobně musím z celé akce vyzvednout
především vystoupení dětí z obou základních škol. Všechna jejich vystoupení měla
kouzelný nádech, ale
především se jim podařilo zaujmout a potěšit
všechny přítomné hosty z obou stran hranice.
(Karel Poláček)

Závody poštovních holubů
Závody poštovních holubů:

Nová sezóna přinesla i nové
změny. 1. ledna 2012 byla založena ZO poštovních holubů
v Dešné, naši holubáři tak vytvořili své tzv. ,,nasazovací místo,“ které dříve měli v Moravských Budějovicích. Organizaci
tvoří 11 členů: Nehyba J., Nehyba P., Krátký J., Veselý L., Veselý
L. ml., Peřina H. (Dešná), Salava J., Blecha J., Koukal J. (Uherčice), Radaušer P. (Plačovice),
Kněžíček M. (Županovice).
Do nové sezóny přejeme našim holubářům hodně štěstí.
Letu zdar!
(vv)

školky v Dešné… byly úžasné a moc se jim
to povedlo. Proběhlo
seznámení veřejnosti
s projektem ZWEI a následovala další vystoupení dětí. Nejprve opět
děti z Aigenu se scénkou „naši řemeslníci“
a poté vystoupily děti
z dramatického kroužku naší školy v Dešné

s představením „vítání
jara“. Písničku „Malý slavík“ zazpívala Josefína
Říhová, které se to moc
povedlo a všechny přítomné potěšila.
Na závěr zahájení vystoupili představitelé
partnerských obcí Dešné a Ludweis-Aigen,
Adam Alois a Helmut
Klinger a poslanec rakouského parlamentu Dkfm. Dr. Günther
Stummvoll.
Vystavovaná
byla
především zemědělská
technika, ale nechybě-

1. 5. 2012 Hořovice
Počet nasazených holubů 833
Délka letu 155 km
Salava J. celkově 12 bodovaných holubů, nejlepší z nich
obsadil 15. místo
Nehyba J. celkově 6 bodovaných holubů, nejlepší z nich
obsadil 20. místo
Veselý L. celkově 6 bodovaných
holubů, nejlepší z nich obsadil
25. místo
Koukal J. celkově 2 bodované
holuby, nejlepší z nich obsadil
54. místo
Blecha J. celkově 1 bodovaný
holub, obsadil 78. místo
Krátký J. celkově 4 bodované
holuby, nejlepší z nich obsadil
96. místo
6. 5. 2012 Chomutov I.
Počet nasazených holubů 1137
Délka letu 225 km

Společenská rubrika
Jubilanti:
60 let Svatošová Jarmila, 16. 7.,
Dančovice
75 let Kovář Miroslav, 19. 7., Rancířov
78 let Koníř Jiří, 20. 7., Rancířov
93 let Matějková Růžena, 22. 7.,
Chvalkovice
70 let Ludvíková Marie, 10. 8., Dešná
60 let Poláček Zdeněk, 14. 8., Hluboká
88 let Švejdová Marie, 15. 8., Dančovice
77 let Zach Miroslav, 20. 8., Rancířov
84 let Horká Vlasta, 14. 9., Dančovice
60 let Gábor Arpád, 26. 9., Dešná
Úmrtí:
Dobiášová Božena, 21. 4., Hluboká

Rychle a spolehlivě!
Nehyba J. celkově 4 bodované
holuby, nejlepší z nich obsadil
137. místo
Blecha J. celkově 1 bodovaný
holub, obsadil 160. místo
Salava J. celkově 4 bodované
holuby, nejlepší z nich obsadil
198. místo
13. 5. 2012 Chomutov II.
Počet nasazených holubů 1216
Délka letu 155 km
Salava J. celkově 21 bodovaných holubů, nejlepší z nich
obsadil 3. místo
Nehyba J. celkově 5 bodovaných holubů, nejlepší z nich
obsadil 42. místo
Veselý L. celkově 1 bodovaný
holub, 200. místo
Krátký J. celkově 1 bodovaný
holub, obsadil 220. místo
Koukal J. celkově 1 bodovaný
holub, obsadil 221. místo

20. 5. 2012 Halle I.
Počet nasazených holubů 1173
Délka letu 375 km
Salava J. celkově 14 bodovaných holubů, nejlepší z nich
obsadil 21. místo
Nehyba J. celkově 5 bodovaných holubů, nejlepší z nich
obsadil 47. místo
Veselý L. celkově 3 bodované
holuby, nejlepší z nich obsadil
99. místo
Blecha J. celkově 1 bodovaný
holub, obsadil 129. místo
Krátký J. celkově 1 bodovaný
holub, obsadil 220. místo
Koukal J. celkově 1 bodovaný
holub, obsadil 221. místo
27. 5. 2012 Halle II.
Počet nasazených holubů 932
Délka letu 375 km
Salava J. celkově 5 bodovaných
holubů, nejlepší z nich obsadil
41. místo

Bezohlednost

Nehyba J. celkově 3 bodované
holuby, nejlepší z nich obsadil
86. místo
Veselý L. celkově 1 bodovaný
holub, 142. místo
2. 6. 2012 Herborn
Počet nasazených holubů 310
Délka letu 555 km
Nehyba J. celkově 2 bodované
holuby, nejlepší z nich obsadil
2. místo
Salava J. celkově 1 bodovaný
holub, obsadil 40. místo
2. 6. 2012 Chomutov III.
Počet nasazených holubů 1348
Délka letu 155 km
Salava J. celkově 7 bodovaných
holubů, nejlepší z nich obsadil
79. místo
Nehyba J. celkově 3 bodované
holuby, nejlepší z nich obsadil
81. místo
Veselý L. celkově 2 bodované
holuby, nejlepší z nich obsadil
82. místo
10. 6. Halle III.
Počet nasazených holubů 677
Délka letu 375 km
Nehyba J. celkově 2 bodované
holuby, nejlepší z nich obsadil
118. místo
Veselý L. celkově 1 bodovaný
holub, obsadil 142. místo

Průběžné pořadí
v oblasti Horácka:

Takhle
nám zpříjemňuje životní
prostředí jeden vyhlášený
rancířovský primitiv. Několikrát jsem
na něj volal odbor životního prostředí, avšak
bez valného úspěchu. Prohlašuji na svou čest a svědomí,
že až ho potkám, dám mu bez váhání pár facek, i kdybych se měl posléze
dostavit před trestní komisi a skončit se starostováním!
Lojza Adam

11. místo Salava J. s 937 body
13. místo Nehyba J. s 877 body
34. místo Veselý L. s 263 body
43. místo Blecha J. se 72 body
51. místo Krátký J. s 23. body
52. místo Koukal J. s 23 body
FOTO: ALOIS ADAM
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a distribuci hradí obec Dešná · Noviny nepatří žádnému politickému subjektu · Uveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat postoje redakce.
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Memoriál
Jaroslava
Mrkvy
Již tradičně se poslední květnovou
sobotu konala v Dešné soutěž v požárním útoku.
FOTO: KAREL POLÁČEK

Memoriál Jaroslava Mrkvy
O PUTOVNÍ POHÁR
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tým
Mladoňovice
Dešná „A“
Radkovice
Radotice
Hornice
Dešná „B“
Písečné
Slavonice
Lhotice
Knínice

Čas
18:96
19:93
20:02
21:52
21:63
23:00
26:47
27:11
31:96
DFS

FOTO: KAREL POLÁČEK

V letošním roce to byl
již 5. ročník, kterým dobrovolní hasiči z Dešné
uctili památku pana Jaroslava Mrkvy z Jemnice.
Do soutěže „O putovní pohár“ se přihlásilo
10 družstev. Jako první se
před zraky diváků představilo domácí družstvo
„A“, složené ze zkušených
matadorů. Útok jim vyšel na výbornou a časem
19:93 překonali loňských
20:13. Tímto výborným
časem se řadili mezi špičku sobotního zápolení.

Čas našich borců se podařilo překonat už jen dobrovolníkům z Mladoňovic.
Naši zkušenější kluci z „A“
týmu tak obsadili 2. místo.
Dešanské mladší „B“ skončilo v hlavní soutěži na 6. místě s časem rovných 23 vteřin.
Své útoky předvedla
i dvě družstva žen. Děvčata z Hornic a Vratěnína, přičemž první jmenované byly
o 4 vteřiny lepší.
Do finále „o věcné ceny“
postupovalo pět družstev, a
protože mužstvo Mladoňo-

vic vzdalo v dalších bojích kem, či nějakým lahodným
účast, postoupilo i Dešan- destilátečkem…
(Karel Poláček)
ské „B“. Útok se jim vydařil
a ve finálových bojích obsadili krásné 3. místo.
Kompletní výsledky naleznete v taMemoriál Jaroslava Mrkvy
bulce.
Návštěvníci
FINÁLE
měli možnost
Pořadí
Tým
Čas
ochutnat vy1.
Radotice
16:32
hlášené bram2.
Hornice
16:59
boráčky, hasičskou klobásku,
3.
Dešná „B“
16:61
a to vše samo4.
Radkovice
20:00
zřejmě splách5.
Dešná
„A“
20:92
nout
piveč-

Děti rybařily v Dešné
Rybářský spolek v Dešné již po několikáté
uspořádal rybářské
závody pro děti.
Závody proběhly 2. června
u příležitosti Mezinárodního
dne dětí.
Do samotného klání se
přihlásilo 17 dětí, nejen
z Dešné, ale i z Lovčovic
a z Jemnice.

Krátce před osmou proběhla prezentace a v osm
hodin byl zahájen samotný
„závod“.
V pravé poledne bylo
všem jasné, že cenu za největší úlovek a zároveň pohár
za první místo získá Renda
Tříletý.
Na fotografii se můžete sami přesvědčit, že zcela zaslouženě. Zdolal totiž

nádherného kapra o délce
72 centimetrů.
Na druhém místě skončila
Kamilka Šmídová z Jemnice
a bronzovou příčku obsadil
Vítek Trojan z Mysletic.
Všechny zúčastněné děti
samozřejmě dostaly balíček
dobrot a příští rok si akci určitě znovu zopakují.
PETRŮV ZDAR!
(Karel Poláček)

Hasičům zdar !

FOTO: KAREL POLÁČEK

FOTO: KAREL POLÁČEK
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Rok s námi v Dešné…
Zhruba před rokem se
v Dešné objevily plakátky hlásající, že světový
fenomén Zumba dorazil
i k nám.

První lekce se konala v sále
KD a sešlo se nás tam celkem
dost, zvědavých, co že to ta
Zumba vlastně obnáší.
Několik tanečnic odpadlo již po prvních lekcích, ně-

které v průběhu roku, jiné
se přidaly a několik vydrželo dodnes. Téměř každé úterý se nás v půl sedmé sejde
alespoň deset a více, tancem
shodíme stres a starosti, příjemně protáhneme tělo a
uděláme něco pro své zdraví
a figuru.
K 1. narozeninám dešanské
zumby si naše „paní vedoucí“
Alenka Brychtová připravila

RETRO-hodinu, tedy hity, na
které jsme „zumbovaly“ během roku, a které jsme už tak
trochu pozapomněly. Po tanečcích přišla na řadu tombola – např. sprchové gely či
zumba-náramky, které mimochodem v jemnické škole
měly velký úspěch.
A na závěr jsme pro doplnění energie dostaly mňamku – dort uvnitř s meruňka-

mi a navrchu ve
shrekovsky zeleném marcipánovém kabátku.
Naše Alenka je
prostě šikovná na
všechno.
(Věra Poláčková)
á)

ZUMBÁÁÁ !

Dešanský
postup
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…a je to

Ten, kdo sleduje dění kolem dešanského fotbalu,
již ví, a kdo ne, ten se tu novinku dozví nyní…
FOTO: KAREL POLÁČEK

TJ Sokol Dešná postupuje po 23 letech „z pralesní
ligy“ do okresního přeboru.
Již před dvěma lety vypadala situace nadějně, bohužel, skončili jsme na druhém
místě tabulky. Loňského ro-

ku se situace opakovala. A letos, krom jiného i díky novým
posilám z Telče, ale hlavně díky kvalitnímu výkonu celého
mužstva po spanilé jarní jízdě, kdy naše skóre nehyzdila
jediná prohra ani remíza, konečně můžeme slavit.

Konečná tabulka – sezóna 2011–2012
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Název týmu
Dešná
Staré Město
Popelín
Deštná
Nová Včelnice B
Cizkrajov
Nová Bystřice B
Český Rudolec
Peč
Třebětice B
Horní Pěna
Kunžak B

Zápasy V
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
14
14
12
12
11
9
7
5
4
4
4

R

P

Skóre

Body

1
5
0
4
4
3
3
6
1
3
2
2

2
3
8
6
6
8
10
9
16
15
14
14

98:26
70:28
75:44
61:42
63:52
50:52
54:53
34:39
27:80
37:62
24:71
27:71

58
47
42
40
40
36
30
27
16
15
14
14

Přátelé, je to tam!
V tabulce střelců se můžeme pochlubit hned dvěma medailovými pozicemi, a to: Píša Michal 1. místo se 34 střelenými brankami a Novotný Milan 3. místo
s 25 góly. Za celou sezónu

nám chyběly dvě vstřelené
branky do stovky.
Jménem celého týmu bych
chtěl poděkovat Obci Dešná za podporu a údržbu hřiště a restauraci Oáza za nové dresy. Také fanouškům za
podporu při zápasech a hlav-

ně samotným hráčům za bojovnost a odhodlání. Věřím,
že všichni uděláme maximum pro co nejdelší udržení
se v okresním přeboru.
A slovo na závěr:
Tak určitě!
(Jiři Píša)

Jarní část sezóny 2011 – 2012
Dešná–Cizkrajov
6:1 (2:1)
Branky: Milan Novotný 3, Václav
Krejčí, Lukáš Morong, Lukáš
Pikart

Kunžak B–Dešná
1:8 (1:6)
Branky: Michal Píša 4, Rudolf
Ďurač, Lukáš Morong, Milan
Novotný, Bronislav Bačák

Dešná–Nová Včelnice B 5:1 (4:1)
Branky: Milan Novotný 2, Daniel
Zach 2, Rudolf Ďurač
Staré Město–Dešná
Branky: Michal Píša 2

0:2 (0:0)

Dešná–Peč
Kontumačně

3:0 (3:0)

Popelín–Dešná
1:4 (0:0)
Branky: Milan Novotný, Rudolf
Ďurač, Lukáš Morong, Michal Píša

Dešná–Horní Pěna
7:1 (3:1)
Branky: Michal Píša 3, Rudolf
Ďurač, Lukáš Morong, Milan
Novotný, Daniel Zach

Dešná–Třebětice B
4:0 (1:0)
Branky: Milan Novotný 2, Michal
Píša 2

Český Rudolec–Dešná 0:2 (0:2)
Branky: Filip Adam, Michal Píša

Dešná–Nová Bystřice 8:1 (3:1)
Branky: Michal Píša 4, Milan
Novotný 3, Rudolf Ďurač

Deštná–Dešná
3:5 (2:3)
Branky: Patrik Radaušer, Rudolf
Ďurač, Lukáš Morong, Milan
Novotný, Michal Píša

