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Slovo úvodem
která psali moji kolegové
a kolegyně, byla krásná,
a pokud Vás pohladila po
duši – což je jejich smysl –
mám velikou radost i za jejich autory. Tentokrát touto
činností pověřil vážený pan
šéfredaktor mne. Nevím,
zda mu za to mám poděkovat, ale je to pro mě čest.
Takže, Karle, dík.
Mnoho z Vás bylo v Dešné na zahájení Adventu.
Mně se to moc, moc líbilo
a velikou radost mi udělala
jedna moje dobrá známá,
které si upřímně vážím.
Řekla mi, že to pro ni bylo
snad lepší než Štědrý den.
Setkala se se známými, vyslechla neuvěřitelně roztomilé vystoupení našich dětí,
poslechla si hezkou hudbu,
ochutnala cukroví a punč,
a hlavně se v klidu a beze
spěchu zastavila.
Také tam mluvil pan Michal Polenda. Opět mluvil
jen krátce. Ale těch několik
vět, které pronesl, ve mně
stále zní. Především to, že
naplnit Kristův odkaz může
úplně každý, i to nejmenší
děťátko. A stačí k tomu
zdánlivě tak málo – mít se
rádi! Klidně bych tady mohl
skončit a říci, že tím je vyřčeno vše, ale neodpustím
si jednu poslední větu.
Lidičky, nešetřeme
úsměvy, pochopením
a pohlazením – prostě,
pojďme se mít víc rádi...
Lojza Adam

PF 2012

1. Partnerská výstava v Dešné
15. října tohoto roku
se v Dešné konala
1. Partnerská výstava. Tato akce proběhla ve spolupráci
s partnerskou obcí
Ludweis – Aigen
z Rakouska.
Výstava byla zaměřená
na ekologii, inovaci a budoucnost. Akce se zúčastnilo celkem 25 vystavovatelů z České republiky a z Rakouska. Prezentovány byly
nové technologie, přírodní

produkty, zahradní a zemědělská technika, ruční výrobky a základní škola v Dešné.
Ta představila, jak přibližuje ekologii dětem. Zájemci
o ekologické vytápění měli jedinečnou možnost prohlédnout si dešanskou výtopnu. Pan starosta Adam
představil všem přítomným
detailní postup chodu tohoto technického díla. Od
14 hodin se pak každý milovník čtyřnohých kamarádů mohl podívat na ukázky
výcviku psů, které předvedla
skupina ZKO Dačice.
Pokračování na straně 2
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Dešanská
Hubertova
jízda
První listopadová sobota
patřila v Dešné
již tradiční Hubertově jízdě.

O organizaci a hladký průběh celé akce
se opět postarala rodina Vinklárkových se
svými přáteli, a právě
v Plačovicích bylo vše
zahájeno.
Pokračování na straně 2
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Stalo se již tradicí, že na první
adventní neděli obec Dešná ve
spolupráci se Základní a Mateřskou
školou pořádá pro všechny občany
(nejen místní) adventní odpoledne.

FOTO: KAREL POLÁČEK

Celý program začal ve škole, kde učitelský sbor připravil vánoční dílničky. Zde si každý mohl vyzkoušet zručnost
svých ručiček a vyrobit si sám
nějakou tu vánoční výzdobu.
Každým rokem mají děvčata

ze školy připraveno vždy něco
nového. Od 17 hodin se pokračovalo před obecním úřadem,
kde zahájení adventu zpestřilo
vystoupení hudebního kvarteta Lukovští trubači.
Pokračování na straně 5
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Přátelé,
docela rád jsem se vyhýbal psaní úvodníků. Ostatně
napsat jakýkoli článek do
novin bývá mnohdy docela pěkné martýrium. Ale
úvodník, to by mělo být
něco noblesního, na čem
by si člověk měl dát zvlášť
záležet, a tak jsem býval
moc rád, když se toho ujal
někdo jiný. Snad mi dáte za
pravdu, že slova úvodem,
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1. Partnerská výstava v Dešné

Pokračování ze strany 1
žením a dětský podporován Evropským fonkoutek pro nej- dem pro regionální rozvoj
menší. Součástí Evropské unie. Do Dešné se
výstavy byla pre- v sobotu přijelo podívat přizentace projek- bližně 300 návštěvníků, ktetu e-cyklostezky, rým po celou dobu výstavy
jehož partnerem svítilo nádherné podzimní
pro naši obec je slunce. Na závěr chci jménem
FOTO: KAREL POLÁČEK
rakouské město obce Dešná poděkovat všem,
Asi největším lákadlem bily, které zde v Dešné před- ny atrakce pro děti. Skákací Raabs an der Thaya. Návštěv- kteří se rozhodli k nám přijet
dne byla možnost zkušeb- váděl Jiří Souček z J. Hradce. hrad, trampolína, projížďka níci si mohli jízdu na e-kolech své výrobky prezentovat.
Karel Poláček
ních jízd osobními automo- Po celý den byly připrave- kočárem s koňským spře- sami vyzkoušet. Projekt je

Dešanská Hubertova jízda
Majitelé čtyřnohých
miláčků a přátelé jezdeckého sportu se zde sešli
dvě hodiny před polednem. Následovalo občerstvení v podobě dozlatova upečeného prasátka,
neméně výtečného cukroví, pivečka, svařáčku či
slivovičky.
Po poledni se 46 koní
vydalo se svými jezdci na
Farskou louku do Dešné,
kde pan František Štokr
zahájil samotný „Hon na
lišku“. Roli lišky obstarala
tak jako v loňském roce
Eva Chvojková. Po několika kolech absolvovaných
na kolbišti se všichni hon-

ci vydali pronásledovat
lišku k lesu. Mezitím měli
diváci možnost občerstvení. Grilovaly se klobásky a naléval se svařák.
Ani letos nechybělo
tradiční skákání o ceny.
Každý účastník honu si
při skoku přes překážku
mohl utrhnout číslo, na
které mu pak byla v Plačovicích vydána cena. Ať
už to byla lahvička něčeho dobrého, deka, něco
sladkého či ohlávka, ale
vždy cena pro radost.
Celý sobotní program
pokračoval v kulturním
domě, kde jeho součástí bylo vyhlášení výsled-

Zápis ze zastupitelstva obce Dešná ze dne 27. října 2011
Stavební úpravy víceúčelové budovy v Dešné
• Proběhne výměna prasklého radiátoru v restauraci Oáza. Na budově OÚ se vymění okna, opraví se střecha – je zpracován projekt. Obec by případně mohla požádat o grant. Opravy začnou až
v příštím roce, bude započítáno do rozpočtu na
příští rok. Oprava židlí v KD v Dešné proběhne ještě před společenskou sezónou.
Schválení postupu prodeje obecních bytů
• Starosta navštívil odhadce p. Křivánka. Jedná se
o bytovky na čp. 76 a 78. Jsou dvě varianty:
a) prodat jako část jako podíl (obec by byla spolupodílníkem)
b) prohlášení vlastníka (každý byt se změří, rozdělí se společné prostory a pozemek pod budovou, zanese se na LV obce tak, že bude bytový
dům rozdělen na 78/1, 78/2 atd. V případě prodeje se prodá již konkrétní část, např. 78/1.
Zastupitelé odhlasovali variantu b.
Schválení rozpočtových změn
• Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovými
změnami, popsal akce, které se ještě musí provést
do konce roku.Rozpočtové změny budou přílohou tohoto zápisu.
Schválení prodeje pozemků
• Pozemky p.č. 4049 a 4050 v k. ú Dešná, záměr
o prodeji byl vyvěšen, žádní jiní občané se nepři-

ků „česko-rakouského“
poháru, který proběhl
v červnu v Dešné a v srpnu v rakouském Drosendorfu. Slavnostního předávání cen a vyhlášení
výsledků se ve výborné
atmosféře sálu ujali páni
Jaroslav Gródl, Karel Poláček a František Štokr.
Nejprve byly vyhlášeny
výsledky v nižší skokové
soutěži, kterou nejlépe
odskákala Martina Bečková s Juliet a obsadila
celkové první místo. Jako druhý skončil Dušan
Šimovský s Trinity, třetí skončila Markéta Zichová s Albertem, čtvrté

místo opanovala již vítězná Martina Bečková
s Nawarachem a pátou
příčku obsadil rakouský
jezdec Ernest Resl s Moments of Liberty. Následovalo vyhlášení umístění ve vyšší skokové soutěži. V této kategorii zvítězila Eva Čadková s My
time come now, stříbrná
skončila Andrea Sirninger s Cyrano Le Galopuj B,
třetí místo obsadila Petra Veselá s Beatrice, čtvrté místo vyskákala Radka
Dvořáková s Bajkar Secret
a na pátém místě skončila
Kristýna Šámalová s Eliškou 2. Tento regionál-

hlásili. Starosta nechal hlasovat, kdo je pro prodej
pozemku na výstavbu garáží:
• P.č. 4049 ost. plocha/jiná plocha o výměře 23 m2
za 20,00 Kč/m2 p. Graňákovi:
• P.č. 4050 ost. plocha/jiná plocha o výměře 23 m2
za 20,00 Kč/m2 p. Petrákovi:
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene –
osvětlení Dančovice
• V Dančovicích proběhne kabelizace el. energie
a budoucím oprávněným bude fi E.ON Distribuce, jedná se o pozemky p.č. 2724, 2127/2, 2127/5,
2779 a 570/2 vše v k.ú. Dančovice.
Schválení poptávky na akci „ Rekonstrukce veřejného osvětlení Rancířov“
• Jedná se o nové osvětlení od hřbitova k Doleželům, osvětlení kostela a výměny 24 ks světel.
Zastupitelé souhlasili se zadáním p. Fantovi ze
Slavíkovic, který dělá obci údržbu veškerého
VO.
Schválení bezúplatného převodu pozemku
• P.č. 1266 GP o výměře 2032 m2 v k.ú. Rancířov.
Jedná se o pozemky u p. Janákové. Obec je získá
bezplatně od PF ČR a může je p. Janákové později prodat.
Schválení zadání výměny poškozených map –
cyklotrasy
• mapy u cyklotras jsou poškozené, fi MS Partners
Slavonice se nabídla, že mapy vymění za cenu
max. 10 000,00 Kč.
Příprava rozpočtu na rok 2012
• Starosta diskutoval se zastupiteli, jaké akce by se
měly zahrnout do rozpočtu na příští rok např:
– zprac. projektu – protipovodňové úpravy v Bělčovicích (pokusit se o grant)

Pokračování
ze strany 1
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ní pohár byl uskutečněn
díky podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj – fond malých
projektů. Poté následoval tradiční soud, kterému neunikl žádný jezdec
s prohřeškem, kterého se

měl dopustit během celého honu na lišku. Nikdo
z obžalovaných neprotestoval a plnil různé příkazy
poroty.
Celá akce se konala za
podpory obce Dešná.
Karel Poláček

– rybník Bělčovice-pasport (potřebujeme pro
odkoupení pozemku od PF ČR)
– ČOV Dešná, Dančovice
– dokončení projektu Obnova zeleně v Dešné
– Chvalkovice – podle přání občanů
– chodníky v Dančovicích
– dětské hřiště v MŠ, v Dešné u bytovek, v Bělčovicích
– sezení u lip na hypostezce
– sekačka na OÚ
– oprava střechy a oken na OÚ
– výsadba zeleně na návsi v místních částech
Zastupitelé si připraví do příštího zastupitelstva návrhy
Informace starosty a místostarosty
• Stavy na účtech obce a Spobemy.
• Nová pravidla pronájmu obecních bytů – starosta navrhl, aby ke každému volnému bytu bylo nové výběrové řízení, zájemci doloží bezdlužnost na
zdrav. a soc. pojištění, u finančního úřadu a u obce. Pronájem jednotlivých bytů bude zveřejněn
na úřední desce a v novinách. Žadatelé, kteří mají
v současné době u obce žádosti budou obesláni,
zda ještě mají zájem o byt, a už doloží bezdlužnosti. Zastupitelé souhlasili se starostou.
• Kontrola ze SFŽP na obnovu zeleně v Dešnév pořádku bez závad.
• Kontrola z archivu z Jindř. Hradce- do oken u archivu se musí dát mříže.
• ČOV – probíhá schvalování.
• 1. partnerská výstava – proběhla, vystavovali
i z Rakouska.
• Eurovelo – nová cyklostezka Česko-Rakousko.
• Hubertova jízda – proběhla v sobotu 4. 11. 2011.

5/2011
A tak se mi podařilo vyslechnout rozhovor dvou mých přátel. Zdůrazňuji přátel, oba považuji za své dobré kamarády,
jmenovat je ale nikde nechci.
Řeč šla o plačovické zastávce. Dlouho jsem neslyšel tolik odsuzujících a expresivních
výrazů. Všechno je špatně! Zastávka je úplně zbytečná, špatně udělaná, předražená, do
Plačovic se nehodí a ještě další
peprnosti, které se do tak vážené tiskoviny jako jsou tyto listy
nehodí. Nejvíc dostala na triko
firma, která zastávku prováděla.
Ozval jsem se a snažil se jim
to vysvětlit. Ovšem už byli tak
rozjetí, že nebyli schopni mě
akceptovat.
Řeklo by se prkotina, kdyby
to nebylo naprosto příznačné
pro spoustu akcí.
Kdysi za mnou přišla občanka Plačovic a stěžovala si, že se
pro ně nic nedělá, a že by přinejmenším potřebovali zastávku. Chápal jsem to. Autobusy
zastavovaly velice nebezpečně a není tam žádný přístřešek.
Zadal jsem tedy projekt. Žádný

NÁŠ ŽIVOT

3

FOTO: ALOIS ADAM

Mělo to být dávno, a jinak!
problém, protože tvar zastávek
určuje norma. Projekt byl hotov, dostali jsme dokonce dotaci a tak jsem čekal bezproblémovou věc.
Nemá cenu tady dlouze popisovat martyrium, které následovalo. Hlavně památkáři
– Plačovice jsou památková
zóna. Projekt se nejméně třikrát předělával. Nemohu si
odpustit citovat ze závazného
stanoviska památkářů: „Z historického hlediska se jedná o novodobou stavební úpravu, která

Mít hospodu je poučné.
Člověk tak nějak mimoděk vyslechne spoustu
informací, které jsou
pak velkou inspirací.
je v kontextu tohoto památkově
chráněného sídla nevhodným
řešením prostoru návsi. Venkovská sídla byla donedávna
charakterizována pouze rozježděnou plochou, k níž neodmyslitelně patřily otevřené strouhy
povrchové kanalizace s četnými lávkami…“ A tak se musely

použít kostky, ale zase ne všude, část musela být z prosívky.
O přístřešku si prozatím můžeme nechat zdát, atd.
K realizaci se nakonec vzala
domácí firma. Podala nabídku
o třetinu levnější než jiná, která
se podobnými stavbami běžně zabývá. Stavba se nakonec
zkolaudovala a dotaci jsme dostali. Ale stále není úplně hotovo, musíme ještě doplnit ornici
a po přejití vichřic hněvu tam,
pravděpodobně na černo, dáme i nějaký přístřešek.

Výlov
u hřbitova

Oprava
křížů

Místní rybářský spolek slovil 13. listopadu rybníček u hřbitova. Ten je každoročně využíván jako přestupní etapa
pro zakoupené kapříky. Účelem je, aby
nabrali na váze, než se vypustí do rybníka na Kolonce.
Tento rok na jaře zde rybáři nasadili 200 kusů kapra o velikosti cca 10 až
15 cm a při slovení jich napočítali cca
180 kusů. Takže lze konstatovat, že i letošní počin místních rybářů byl úspěšný.
Karel Poláček

Přibližně před dvěma lety se v katastru místní části Hluboká stalo několik
křížů obětí bezohledných vandalů. Ti
pro pár korun zničili něco, co tu stálo
několik desítek let. Proto se obec Dešná
rozhodla pro jejich renovaci. Na celém
projektu se finančně podílela obec společně se sdružením pohraničních obcí
a měst okresu Jindřichův Hradec. Na
fotografii vidíte, jak se renovace zdařila. Opravdu kvalitně odvedená práce.
Karel Poláček

FOTO: KAREL POLÁČEK

Posezení u vínka
Dešanský svaz dobrovolných hasičů pod vedením
Milana Svobody uspořádal 11. listopadu zájezd do
vinného sklepa pana Zdeňka Šťávy z Vrbovce.

FOTO: KAREL POLÁČEK

Tento mladý vinař pro necelou třicítku dešanských občanů připravil ve velice útulném
prostředí kvalitní ochutnávku
vín.
Celý večer u vínka byl zahájen výborným guláškem, po
kterém následovala degustace
různých druhů vín z vlastní produkce, ale jak pan Šťáva přiznal,
prezentoval i vína svých kolegů. Ochutnávka proběhla ve
výborné atmosféře a snad každý z nás si mezi degustovanými
víny našel to své.
Následovalo posezení, světe div se, zase u vínka, keré se
zajídalo různými pochutinami
v čele s tlačenkou, slaninou či
sýrem. Odvážnější a pokročilejší degustátoři se kolem druhé hodiny ranní vydali zpět do

Co je na tom všem obecně
charakteristické jsou ty pivní řeči mých kamarádů. Dobře
podobné typy znáte, bez znalosti souvislostí chodí a říkají:
„Nic se pro nás nedělá... a když
už se dělá, mělo se to udělat
úplně jinak... a když už to jakž
takž mohlo být takhle, mělo to
být už dávno...“.
Pro Dešnou je charakteristická ještě jedna věc. Oba
ti známí byli přímo, či nepřímo příjemci sponzorských
darů od té stavební firmy. To
jim ovšem nezabránilo, aby ji
v hospodě neuvěřitelným způsobem hanobili. O tom jak se
v Dešné obdarovaní chovají ke
svým sponzorům a jak jim vzápětí dávají „pokouřit“ jsem se
bohužel přesvědčil na vlastní
kůži.
Říká se tomu empatie, česky vcítění. Když budeme mít
více pochopení pro obecné
problémy i pro osobní potíže
blízkých, budeme spoustu věcí
hodnotit mnohem zdrženlivěji
a bezesporu se nám všem bude vzájemně lépe žít.
Alois Adam

FOTO: ALOIS ADAM
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Celé posezení u vínka bylo
útrob sklepa, kde zabrousili
do archívu, a s výkladem pana velice povedenou akcí, která se
Zdeňka zdegustovali dvě ar- v budoucnu jistě bude opakovat.
Karel Poláček
chivní láhve.
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Rybník v Hluboké
Obyvatelé místní části
Hluboká byli na přelomu měsíce října a listopadu svědky rekonstrukce hráze rybníka.
Vše započalo odstraněním
její betonové části. Zároveň
bylo rozhodnuto, že se provede odbahnění rybníka a zpev-

nění jeho břehů, aniž by byly navýšeny celkové náklady.
Za necelé tři týdny byl rybník
zbaven nánosu bahna, břehy
vyztuženy kamením a u hráze
stál nový kamenný taras. Byl
FOTO: KAREL POLÁČEK
FOTO: KAREL POLÁČEK
zhotoven zcela nový betonový
Celý projekt bude dokončen kolem rybníka budou dokon- va. Na projekt bylo počítáno
požerák a nad přítokem rybníka byla instalována nová kovo- na jaře, kdy se do kamenné zdi čeny terénní úpravy a v nepo- s částkou 1 100 000 Kč, která
hráze usadí kovové zábradlí, slední řadě bude vyseta trá- byla dodržena. Karel Poláček
vá lávka.

Mikuláš v Dešné
devším našim dětem
a seniorům. Každý návštěvník byl pohoštěn
kafíčkem se zákuskem,
který mohl zapít šťopičkou něčeho ostřejšího.
Samozřejmě jen ti starší.
Děti se nemohly dočkat Mikuláše, anděla,
FOTO: KAREL POLÁČEK
někteří možná i čertů,
Občanské sdružení Kopreti- ale hlavně balíčků naplněných různa pořádalo 3. prosince v restau- nými pamlsky. Nakonec se Mikuláš
raci Oáza posezení s Mikulášem. s andělem přece jen objevili a přiTento sobotní podvečer patřil pře- nesli plný koš. Každý kluk i holka

museli Mikulášovi zarecitovat či zazpívat nějakou hezkou básničku
nebo písničku,a podle
toho si odnesli buď něco dobrého na zub, nebo ti zlobivější pytlíček
s uhlím.
Mikuláš Rosťa, anděl
FOTO: KAREL POLÁČEK
Veronika, čertice Martina s Kamilou a čertík Luboš obda- ní mělo výbornou sousedskou atrovali i některé dospěláky. Někdo mosféru a nakonec si čerti nikoho
dostal vánoční svícen z jablka a ně- z 60 přítomných hostů neodnesli.
Karel Poláček
kdo již zmíněné uhlí. Celé poseze-

Mikuláš v Rancířově
a čertem. V sobotu 3. prosince se na místní faru
přišlo podívat přibližně
60 lidiček, z toho více jak
polovinu tvořily děti, které netrpělivě očekávaly
příchod Mikuláše.
Celé odpoledne bylo
ve znamení divadla a růzFOTO: KAREL POLÁČEK
ných vědomostních a doRok se s rokem sešel a do Rancí- vednostních her. Nejen dětem byla
řova opět zavítal Mikuláš s anděly sehrána poučná divadelní hra, poté

se soutěžilo ve zkrácené
verzi televizních soutěží Videostopu a AZ Kvízu a nakonec děti ukázaly svou šikovnost ve hře
Zvoneček.
A pak se dočkaly, přišel
Mikuláš s anděly, aby každého obdarovali podle
FOTO: KAREL POLÁČEK
zásluh. Objevil se i čert,
ale jak se ukázalo, neměl koho by si tří Josefu Krpounovi a jeho pomocodnesl. Dík za krásné odpoledne pa- níkům.
Karel Poláček

Světový den stromů
začalo ve školní družině
besídkou o životním prostředí.
Pak se děti přesunuly
V Dešné je již tradicí, školní zahradě svůj ovocže si tento den každý žá- ný stromek. Ani tento rok na školní zahradu, kde si
ček první třídy vysadí na tomu nebylo jinak ale vše prvňáčci vysadili již zmiňované stromečky a děti
ze starších ročníků jim byly nápomocny.
Následně se děti odebraly na místní sběrný
dvůr, kde splnily jeden
z úkolů v rámci hry „recyklohraní“, do níž je naše
škola zapojena.
Poslední akcí dne byly ekologické dílny, které
proběhly ve školní družině a poté byl Den stromů
FOTO: KAREL POLÁČEK
ukončen. Karel Poláček

Již každoročně se škola v Dešné účastní
celosvětového Dne stromů.

FOTO: KAREL POLÁČEK

Svátek slavení stromů
k nám přišel ze severní
Ameriky a má poměrně
dlouhou tradici – slavil
se již v 19. století. Tento
svátek nemá pevně
stanovené datum kvůli
odlišným klimatickým
podmínkám v různých
částech světa.
U nás se slaví 20. října.
FOTO: KAREL POLÁČEK
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Pokračování ze strany 1
Nato se ujali slova starosta Alois Adam a pan
farář Michal Polenda,

dovalo pásmo písniček
a básniček našich nejmenších občánků. Krásnou recitaci předved-

FOTO: KAREL POLÁČEK

kteří přítomným lidem
připomněli význam samotného adventu jako takového. Pak násle-

ly děti z mateřské školky pod vedením Liběny
Makulové. Ani žáčci ze
školy nezůstali pozadu

a svou bezprostředností
i oni pod taktovkou Ivety
Mocharové přednesli, co
si připravili. Každý z příchozích měl možnost
okoštovat punč, cukroví,
ovoce a jak už je v Dešné zvykem, také pečené
kaštany.
Na konec se svých nástrojů chopili opět Lukovští trubači a několika
skladbami celé odpoledne zakončili. Nutno
poznamenat, že nádherný adventní věnec opět
zhotovily Mirka Veselá
a Denisa Machová.
Na letošní zahájení adventu v Dešné se přišlo
podívat přes 200 lidiček.
Karel Poláček

5

Dešanské adventní
odpoledne

FOTO: KAREL POLÁČEK

Mikulášská nadílka
Všechny děti ve škole jsou náramně hodné, protože všechny bez rozdílu slíbily, že se polepší.
Pak se svatý Mikuláš a jeho
kolega čert vydali do mateřské školky na ty nejmenší. Naši mrňousci to ustáli a opět za
zarecitování básničky byli obdarováni balíčkem. Bylo nádherné sledovat jejich tvářičFOTO: KAREL POLÁČEK
FOTO: KAREL POLÁČEK
ky, když se jako první objevil
Žáky naší školy navštívi- do všech tříd a každému, kdo Mikuláš, a tu změnu v obliče- nevydržely. Na konec se děti Adamu Račickému za roli Mili v pátek 2. prosince Mikuláš přednesl krásnou básničku jích, když přišel čert. Byly vi- rozloučily jak s Mikulášem, tak kuláše a Lence Štuhové za roli
Karel Poláček
s čertem. Postupně zavítali předali balíček s dobrotami. dět i slzičky, které ale dlouho i s čertem. Poděkování patří čerta.

Ježíšku, mám jedno velké přání…
Také v letošním roce se Základní škola
a Mateřská škola v Dešné připojila k celorepublikové akci ve spolupráci s rádiem
Impuls vypouštění balonků pro Ježíška.

daly dětem balonky,
tentokrát ve fialové
barvě, a čekali jsme na
pokyn k vypuštění balonků, který měl zaznít
Kolem 15.00 hodin v Dešné sešly děti i ro- z rádia v 15.15 hodin.
se u obecního úřadu diče, paní učitelky roz- V danou dobu pokyn

zazněl a k obloze se
vzneslo hejno fialových
balonků. Protože bylo
větrno, vzdalovaly se
velmi svižně. Z krabice,
kam děti mohly vhodit
svůj dopis s přáníčkem

pro Ježíška bylo na zá- ho vánočního Ježíška“,
věr akce vylosováno kterého se již jistě ne16 dětí. Tito šťastlivci si mohou dočkat.
Věra Poláčková
odnesli domů drobné
výhry a dárky, to aby se
jim zpříjemnilo dlouhé
čekání na toho „pravé-

FOTO: KAREL POLÁČEK
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Dešná přivítala nové občánky
V rámci adventního programu
přivítala obec
Dešná dne 8. 12.
malé občánky.

Za uplynulý rok, tedy od minulého vítání
občánků, jež se konalo
též v prosinci minulého
roku, se v naší obci narodilo pět dětí: Adámek
Halouzka, Ríša Kvašný,

Zuzanka Havlíková, Pavlík Bačák a Natálka Nekulová.
V 16.00 se tito drobečci v doprovodu rodičů a prarodičů sešli
v obřadní síni obecní-

Cizinec čelí trestnímu
stíhání

FOTO: KAREL POLÁČEK

FOTO: KAREL POLÁČEK

S oblibou říkám, že za minulého režimu byly tři věci lepší.
Nevím jak Vám, ale mně tenkrát
mnohem víc chutnala plzeňská
dvanáctka. Může to být tím, že
jsem byl mladší. To je první věc.
Třetí věc už jsem zapomněl, asi
proto, že stárnu, a nejspíš to
zas nebude tak podstatné. Určitě důležitá je druhá věc. Jsem
přesvědčen, že tenkrát lidé měli k sobě blíž a víc si pomáhali!
Nemám na mysli společenský
odpad, který pomáhal druhým

PF 2012
Vepřové hody v Dešné
s degustací vína 14. 1. 2012

ho úřadu, pan starosta
je přivítal jménem obce
a popřál jim do života
hodně štěstí.
Se svým přáníčkem
přišly i děti z mateřské
školky, o hudební doprovod se postaraly sestry Poláčkovy.
Noví občánci dostali od obce dar 1000 Kč
v hotovosti, plyšovou

Dobrovolnictví
Opravdu s upřímnou radostí jsem vítal změnu společenských poměrů na konci 80. let minulého století.
Jako při každém velkém nadšení se dříve nebo později dostaví částečné vystřízlivění.
do kriminálu. Mám na mysli
spoustu obyčejných lidí, kteří si
navzájem pomáhali při výstavbě rodinných domků, při nenadálých haváriích, při nouzi bližních a při celé řadě podobných
situací. Samostatnou úžasnou
kapitolou byly akce Z, při nichž
se na vesnicích udělalo spoustu prospěšné práce. A Dešná
v tom má velikou tradici. Budiž
znovu vysloven dík těm, kteří
se tenkrát aktivně zapojili.
Koňácký ples v Dešné
21. 1. 2012

Společenská rubrika
Jubilanti:
88 let Bártíková Anežka, 3. 1., Dančovice
84 let Nevrklová Jaromíra, 17. 1., Dešná
70 let Račická Věra, 18. 1., Plačovice
75 let Nováková Jarmila, 22. 1., Dešná
77 let Sedláček Rudolf, 29. 1., Dešná
60 let Čeloud Miroslav, 8. 2., Dančovice
77 let Krpoun Josef, 9. 2., Dešná
78 let Holec Oldřich, 5. 3., Rancířov
91 let Málková Marie, 13. 3., Dešná
70 let Bartošek Stanislav, 17. 3., Bělčovice
83 let Koutný Jaroslav, 22. 3., Dančovice
79 let Tomšík Karel, 23. 3., Dešná
82 let Dohnalová Marie, 30. 3., Bělčovice

S nadějí jsem očekával, že se
tyto tradice změnou společenských poměrů posunou na vyšší úroveň. Bohužel, cítím spíš
opačnou tendenci.
Nedávno jsme s místostarostou byli u našich přátel v Rakousku. Jak je naším dobrým
zvykem, zašli jsme po jednání
na pivko. Moc mě překvapilo,
že na táccích pod sklenicí nebyly žádné reklamy, ale informace, že tento rok je rokem
Myslivecký ples v Dešné
4. 2. 2012

Oznámení občanům:

poplatek 120 Kč za psa
se platí od 1. ledna 2012

poplatek 450 Kč
za komunální odpad
se platí od 1. února 2012
Dne 9. listopadu 2011 uplynul
1. smutný rok, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan

hračku a dětskou jídelní sadu. Závěrem došlo
na společné fotografování.
Jménem redakce přejeme dětem do života
jen to nejlepší!
Věra Poláčková

dobrovolnictví, a ti nejlepší
budou odměněni hejtmanem
Dolního Rakouska. Úžasné, nemyslíte?
A tak jsem přemýšlel o nás.
Bylo mi docela smutno a vzpomínal jsem, kdo vůbec z naší
obce by si zasloužil ocenění.
Těch lidí by bylo zoufale málo, ale jedním jménem jsem si
jist – Jaroslav Havlík z Bělčovic.
To, že Bělčovice jsou bezesporu naší nejhezčí částí, není jen
jeho zásluha, ale jistě na tom
má lví podíl. A tak mi dovolte,
abych mu na tomhle místě vyslovil dík. Uznání si ještě zasluhuje Karel Dobiáš ml. z Hluboké
a pak už mě opravdu nenapadá
nikdo.
Co myslíte, nešlo by s tím
něco udělat?
Alois Adam
Hasičský ples v Dešné
24. 2. 2012

Koňácký ples
Karel Svoboda zve všechny
milovníky koní na již

3. koňácký ples,
který se koná 21. ledna 2012.
Hlavní cena je krásný poník Furdamus.
Tak neváhejte, a přijďte se pobavit!

Petr Kérai
z Hluboké
Kdo jste jej znali, vzpomeňte
s námi

44letý cizí státní příslušník v období od 1. července
do 1. září t.r. v obci Dešná,
řídil v pěti případech, bez
ochranné přilby tzv. čtyřkolku, bez přidělené registrační značky. Čtyřkolku řídil
přesto, že mu byl rozhodnutím Městkého úřadu ve
Znojmě vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel do 15. ledna 2012. Podezřelý převzal včerejšího
dne z rukou slavonických
policistů sdělení podezření, neboť se svým jednáním dopustil přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.

Vánoční stromky Ježíšek
dětem nepřinese
Dosud neznámý pachatel v době od 12. listopadu
do 4. prosince 2011 v lesní školce, v katastrálním
území Dešná na Slavonicku, poškodil ostříháním
celkem 55 stromů. Vandal
ostříhal větve 40 kusům
Kavkazských jedlí a 15 kusům Ojíněných jedlí, které
byly určeny k vánočnímu
prodeji. Ježíšek tak dětem
jedličky nepřinese. Majiteli
tak neznámý vandal způsobil celkovou škodu ve výši
22 000 korun. Případem se
intenzivně zabývají policisté z obvodního oddělení ve
Slavonicích.

Vyhrožoval zabitím
54letý agresor dne 4. listopadu před domem v obci
Dešná, po předchozí slovní
rozepři, bezdůvodně vyhrožoval zabitím své sestře. Žena z obavy o svůj
život musela před podezřelým utéci a následně se
zamknout v zaparkovaném
osobním automobilu, aby
nedošlo k jejímu fyzickému
napadení. Přivolaná hlídka slavonických policistů
případ nebezpečného vyhrožování řádně zadokumentovala. Poškozená dne
20. listopadu po řádném
poučení, kterého se jí od
slavonických mužů zákona dostalo, nedala souhlas
k trestnímu stíhání svého
bratra. Slavoničtí policisté
tedy dne 6. prosince věc
v souladu se zákonem odložili.

FOTO: KAREL POLÁČEK
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Podzimní zkoušky ohařů 2011 v Dešné
V sobotu 15.řijna 2011 pořádalo MS Dešná již 3. ročních
podzimních zkoušek ohařů.

Vystavování
Navětří-li pes zvěř na větší vzdálenost, může dále postoupit a potom ji
pevně vystavit nebo před ni zalehnout,
Počasí bylo velmi příznivé. Slunečno dokud k němu nepřijde vůdce.
Navětří-li stopu nebo dýchánek i lože,
s mírným větrem vyhovovalo jak psům,
má je jen naznačit.
tak i vůdcům.
Zkoušky probíhaly v honitbě MS Dešná, která je velmi dobře zazvěřená. Cel- Postupování
kem bylo přihlášeno 24 psů, zkoušek se
Vystaví-li pes zvěř na větší vzdálezúčastnilo celkem 21 psů z toho bylo nost, může před vůdcem volně postu16 psů velkých plemen a 5 psů malých povat do její blízkosti, aniž ji vyrazí. Ubíplemen. Paleta startujících plemen byla há-li pernatá zvěř před psem, musí za ní
velice pestrá. Nejpočetnější zastoupe- postupovat tak, aby s ní byl ve stálém
ní měl český fousek, Welššpringršpaněl kontaktu. Není chybou, zvedne-li zvěř,
a německý ohař krátkosrstý.
kterou před tím pes vystavoval, vůdce
Po odeznění slavnostních fanfár za- sám, nebo na jeho rozkaz pes.
hájil zkoušky vrchní rozhodčí pan Stanislav Brožek, který přivítal vůdce a počet- Nos
nou koronu. Po zahájení a nezbytných
Při posuzování nosu je třeba si všíformalitách následoval odjezd do teré- mat, na jakou vzdálenost pes navětřil
nu.
zvěř, rychlost při hledání, větru (jeho
síly), vlhkosti a teploty vzduchu, druPři zkouškách museli psi plnit tyto hu půdy, porostu, druhu zvěře a déldisciplíny:
ky hledání (času). Vzdálenost je třeba
posuzovat vždy od prvého navětření
a ne od vystavováSpolečný hon
ní. Jemnost nosu
Časový limit: 15–30 minut
Tato disciplína se zkouší jako první se posuzuje během
při polních disciplínách a psi mají při celých zkoušek. Klid
ní ukázat, že jsou platnými pomocníky před zvěří pernatou
při lovu drobné zvěře na společných a srstnatou
Uvidí-li pes srsthonech. Vytvoří se skupina 2–4 psů,
kteří nastoupí na vzdálenost nejméně natou zvěř, má zů50 kroků jeden od druhého. Mezi vůdce stat klidný. Aby vůdse rozestaví rozhodčí. Zkouší se podle ce utvrdil jeho klid,
možnosti ve vyšším porostu, za stejných může mu dávat tipodmínek pro celou skupinu. Na PZ ché povely. Začne-li
může vést vůdce psa na řemeni, volně pes zvěř pronásleu nohy nebo vypustit hledat na krátko dovat, ale na rozkaz
před sebou. Všichni vůdci jsou povinni se ihned vrátí, nebo
střílet na zvěř, která vyletí nebo vyběh- si na rozkaz lehne,
ne, ať ji volně hledající pes vystaví nebo může se hodnotit nejvýše známkou 3.
ne. Když vystaví pes zvěř při společném Při náhodném chycení jednoho kusu
honu, rozhodčí to musí vzít v úvahu, zvěře nevylučuje psa ze zkoušek. Rozrovněž jako ostatní výkony psa, např. hodčí jsou však vždy v takovém přípapostupování, klid před zvěří apod. Pes, dě povinni se přesvědčit, nebyla-li před
který pracuje volně, musí hledat zvěř tím zvěř poraněna. Soustavné prohánějen v prostoru před svým vůdcem, ma- ní srstnaté zvěře vylučuje psa ze zkouximálně po sousedního vůdce. Příliš da- šek.
leké hledání a zabíhání před sousedního vůdce se považuje za chybu.
Chování po výstřelu
Každý vůdce by měl střelit alespoň jeNa ZV je vůdce povinen na rozkaz
den kus (druh) zvěře, aby pes prokázal, rozhodčího vystřelit v době, kdy pes neže přináší čerstvě střelenou zvěř. Pokud viděl žádnou zvěř a rovněž tehdy, zvedse nepodaří každému vůdci střelit zvěř, ne-li se před psem vystavovaná zvěř. Po
využije se jeden připravený kus (druh) výstřelu musí pes zůstat klidný, nesmí
zvěře v každé skupině. Při společném se výstřelu bát, ani bázlivě pobíhat. Bojíhonu přikáže rozhodčí vůdcům, aby ka- -li se výstřelu, nebo se po výstřelu vzdáždý alespoň čtyřikrát vystřelil, a to i teh- lí a nedá se přivolat, dostává známku 0
dy, není-li tam zvěř.
a vylučuje se z dalšího posuzování.
Hledání
Časový limit: 20–30 minut
Pes má hledat příčně, prostorově,
soustavně, vytrvale a většinou cvalem.
Ideální hledání je asi 30 kroků před
vůdcem, 80 kroků doleva a 80 kroků
doprava. Pes má hledat s vysokým nosem a využívat dobrý vítr tak, aby nevynechal žádné místo, kde by mohla být
zalehlá zvěř. Všichni psi se mají zkoušet
přibližně ve stejně hustých a vysokých
krytinách a hledat proti větru. Každý
pes má hledat do té doby, dokud nepřijde na zvěř.

Dohledávka střelené a pohozené
pernaté i srstnaté zvěře
Časový limit: maximálně 10 minut, kontrolní pes maximálně 5 minut
Tato disciplína má vyzkoušet použitelnost psa v lovecké praxi, tj. zda střelenou, postřelenou nebo uhynulou zvěř
pernatou i srstnatou řádně dohledá
a přinese. Jako dohledávka se tato práce hodnotí jen tehdy, dohledá-li ohař
zvěř nosem, nikoliv zrakem.
Dohledávka se hodnotí do té doby,
než pes přijde do přímého styku s dohledávanou zvěří.

Přinášení vlečené zvěře pernaté
a srstnaté na dálku v poli
Časový limit: 10 minut
a) Přinášení vlečené zvěře pernaté na dálku
v poli
Při praktickém výkonu práva myslivosti potřebujeme, aby pes přinášel
postřelenou nebo padlou zvěř i z větší
vzdálenosti. Proto se na zkouškách zakládá s koroptví nebo s bažantem vlečka. Není při tom důležité, jak pes sleduje
stopu, ale s jakou dychtivostí a ochotou
přijde ke zvěři, uchopí ji, a co nejrychleji přinese vůdci. Neměl-li pes při práci
v poli možnost vypracovat stopu křídlované pernaté zvěře, založí se mu s čerstvě střelenou koroptví nebo bažantem
150 kroků dlouhá jednou obloukovitě lomená stopa (vlečka). Vlečený kus
zvěře se nechá na konci vlečky. Vlečka
má být založena v nízkém porostu a po
větru. Zakládání vlečky nesmí pes vidět
a rozhodčí, který vlečku zakládá, po jejím ukončení odejde v přímém směru
nejméně 50 kroků a tam se ukryje. Na

řemeni, a to i tehdy, když vůdce neví, že
ho rozhodčí pozorují.
Přinášení kachny z hluboké vody
Časový limit: 5 minut
Kachnu vždy vhazuje do vody rozhodčí do vzdálenosti asi 10 m od břehu,
aby měl pes možnost dokázat, že umí
plavat a přinášet kachnu z hluboké vody. Kachnu musí správně odevzdat.
Poslušnost
Poslušnost a ovladatelnost jsou základní disciplíny při předvádění psa. Pes
musí ochotně a okamžitě uposlechnout
a vykonat každý hlasitý nebo jiný rozkaz svého vedoucího. Aby utvrdil vůdce
psa v klidu před zvěří nebo po výstřelu,
může používat tiché, ale ne moc časté
povely. Nereaguje-li pes ihned na povel svého pána, považuje se to za chybu
v poslušnosti.
Organizace zkoušek dobře fungovala, i při vysokém počtu psů všechny disciplíny proběhly bez velkých zdržení.

FOTO: VERONIKA VESELÁ

vyzvání druhého rozhodčího přiloží
Výkony psů byly někdy vynikající
vůdce psa na nástřel označený peřím.
a někdy nevydařené. Důvody k neúspěchu jsou různé. Některý pes prostě neb) Přinášení vlečené srstnaté zvěře na dálku zvládne těžkou zkoušku, jinému vadí
v poli
neznámý typ revíru, jiný je poznameZkouší a hodnotí se stejným způ- nán únavou nebo nervozitou vůdce nesobem jako u pernaté zvěře. Rozdíl je bo mu může chybět prostě jen štěstí.
pouze v tom, že tato vlečka se zakládá
Po ukončení zkoušek se všichni
na vzdálenost 300 kroků a je dvakrát účastníci shromáždili v restauraci Oáobloukovitě lomená. Časové limity zde za, kde na ně čekalo bohaté občerstvení
platí stejně jako u vlečky s pernatou a vyhlášení výsledků zkoušek.
zvěří. Způsob přinášení a odevzdání
Z velkých plemen získala první místo
zvěře je nedílnou součástí disciplíny.
z 290 body Inka u Klobasné (ČF) vůdce V. Panáček, druhé místo z 289 body
získal Fred z Vlčetínských rybníček (ČF)
Přinášení zvěře pernaté a srstnaté
Zkouší se a hodnotí se, jak rychle do- vůdce L. Novák, třetí místo z 281 body
káže pes uchopit zvěř do plné mordy, získal Dar od Hájeckého rybníka (KO)
bez těžkosti přinést, posadit se před vůdce J. Vaverka.
Z malých plemen získala první mísvůdce a až na jeho rozkaz zvěř pustit.
Rozhodčí se musí přesvědčit, zda pes to z 245 body Cita od Nežárecké tůdrží zvěř pevně, nemačká a nepouští ji ně (WSS) vůdce J. Pfauser, druhé místo
z 242 body získal Brix z Lešnické zahrapředčasně bez rozkazu.
Při hodnocení musí rozhodčí brát dy (JGT) vůdce J. Pospíchal, třetí místo
v úvahu: počasí, únavu psa, vzdálenost, se 190 body získal Omar Hadí vrch (ASS)
ze které musel pes zvěř přinést a po- vůdce M. Klíma.
Z celkového počtu přihlášených psů
dobně.
zkoušky nedokončilo 7 psů.
Vodění na řemeni
Po celou dobu zkoušek vládla pohoPes má jít klidně při levé noze vedoucího, nemá ho předbíhat ani za ním zao- da mezi všemi účastníky a nemalou městávat. Při spatření zvěře nebo při střel- rou k tomu přispělo i korektní posuzobě se nesmí na řemeni cukat. Disciplí- vání sboru rozhodčích a výborná organa se zkouší během celých zkoušek, ve nice MS Dešná.
Lovu zdar!
(vv)
chvílích, je-li pes veden na volně visícím

5/2011
1/2010

SPORT

8

Hon v Dešné a pasování mladých myslivců
Hon začal nástupem, kde jsme se sešli v hojném počtu.
Myslivecký hospodář
a předseda přivítali
myslivce a honce, seznámili je s organizací honu a programem
po honě.
Bylo připraveno několik lečí. Během prvFOTO: FRANTIŠEK VEJVODA
ní půlky jsme se setkali s drobnou zvěří a černou
Rok s rokem se sešel
(se zajíci, bažanty a divokými
a opět začala sezóna
prasaty) a nad hlavami nám
honů.
zakejhalo velké hejno hus. Po
Dalo by se říci, že hony jsou třetí leči bylo připraveno obodměnou pro myslivce, proto- čerstvení v podobě oběda.
že jen díky nim se potkáváme Teplá polévka na zahřátí a nese zvěří ať už v lesích, na po- chyběl ani řízek s bramborolích či loukách. Během roku vým salátem. Po načerpání sil
sledují stavy v honitbě, pečují a nabití energie
o ni a chovají ji. V zimě pravi- jsme se odedelně přikrmují, aby zvěř ne- brali na další
leče.
strádala.
Tyto leče byAle teď k tomu důležitějšímu, na co se těšili myslivci MS ly plné napětí,
Dešná, pozvaní hosté a honci. hlavně ta poDruhou prosincovou sobotu slední. Myslivse tito příznivci sešli na hlav- ci, kteří stáli na
ním honu „Poslední leči“. Pro- silnici směrem
Ranciřov
gram toho dne byl opravdu na
chvílemi nenabitý.

FOTO: KAREL POLÁČEK

Průběžná tabulka – sezóna 2011–2012
Název týmu
Staré Město
Deštná
Dešná
Nová Včelnice B
Český Rudolec
Popelín
Nová Bystřice B
Kunžak B
Cizkrajov
Třebětice B
Peč
Horní Pěna
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Peč–Dešná 1:7
branky: Peřina Hynek 2, Píša Michal 2,
Novotný Milan, Zach Daniel, Šteif Jan

Dešná–Staré Město 1:1
branky: Novotný Milan

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

věděli co dřív. Z jedné strany
se ozvalo prase dopředu, prase profičelo mezi nimi a bylo
pryč. Za malou chvíli se to samé ozvalo na opačném konci
silnice. Všichni stáli v pozoru,
flinty měli připravené, ale pak
pro změnu křičeli liška dopředu. V této leči se pořád přebíjely broky a breneky, bylo to
několikrát za sebou. Mnozí si
určitě říkali, co vlastně mají nechat ve flintě, jestli brok či jednotnou střelu (breneku) nebo
obojí.
Celý hon se protáhl a výřad byl téměř za šera. Na výřadu byla k vidění různá ulovená zvěř, ať už drobná, černá
či škodná. Konečný počet byl
65 kusů drobné zvěře (34 kusů

Zápasy V
11
9
11
9
11
8
11
7
11
4
11
5
11
4
11
4
11
3
11
3
11
1
11
0

R
2
1
1
2
4
0
2
1
1
1
1
2

P
0
1
2
2
3
6
5
6
7
7
9
9

Skóre Body
43:12 29
38:19 28
44:17 25
28:17 23
19:17 16
35:31 15
21:23 14
20:25 13
25:36 10
20:32 10
14:48
4
6:36
2

bažantí a 31 kusů zaječí zvěře), 6 divokých prasat a 4 lišky.
Po výřadu následoval kulturní
program.
Všichni jsme se sešli v místní hospůdce, kde jsme naplnili hladová bříška a těšili se na
další program. MS Dešná vzala za své členy dva mladé myslivce. Je tradicí, že každý nový myslivec je řádně pasován
a přijat do řad myslivců. Toto sdružení příjalo dvě mladé
slečny. Ty byly mysliveckou tradicí pasovány. Ve stručnosti to
probíhalo asi tak, že hospodář
jim přečetl myslivecké zásady,
které stvrdily slovy „Slibuji“. Poté byly pasovány. Poklekly na
pravé koleno, hospodář přečetl tři pasovací zásady myslivce,
přičemž při každé je předseda
udeřil tesákem na levé rameno
a byly přijaty do řad myslivců.
Byly jim předány flinty a pasovací listy. Všichni jsme si na ně
připili a popřáli jim hodně zdaru v myslivosti.
Nesmí se také zapomenout
na krále honu. Nebyl jen jeden,
ale více. Za krále byli vyhlášeni
úspěšní střelci černé a škodné
zvěře.

Dešná–Deštná 3:6
branky: Novotný Milan, Šteif Jan,
Lukšan Josef

Po těchto tradicích pak začala zábava. Slavilo se, pilo se,
na lovu a na zdraví a hlavně
tancovalo. Během tohoto dne
si všichni zábavu určitě užili naplno, vyprávěli si své myslivecké zážitky a hlavně byli
rádi, že se nikomu nic nestalo
a všichni se sešli v pořádku. Bohužel, se stala i ta věc, že nás
zelené opustil jeden čtyřnohý
přítel a velký pomocník myslivců a myslivosti, který odešel
do věčných lovišť.
Ráda bych popřála všem
zeleným kamarádům hodně
zdraví, mysliveckých úspěchů
a zážitků v myslivosti v dalším
roce, a abychom se opět sešli
na dalších společných lovech
ve zdraví. Lenka Schneiderová

FOTO: LENKA SCHNEIDEROVÁ

Cizkrajov–Dešná 0:4
branky: Píša Michal 2, Zach Daniel,
Novotný Milan
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Fotbalový podzim
Dešanští fotbalisté mají odehranou podzimní část
okresní soutěže, ve které si na
svůj účet připsali 25. bodů za
8 výher, 1 remízu a 2 prohry.
V tabulce přezimují na 3. místě, ze kterého ztrácí 3 body na
druhou Deštnou a 4 body na
první Staré Město. Body naši
borci ztratili na domácím hřišti právě se Starým Městem
po remíze 1:1. Následným zá-

pasem v Peči kluci ukázali, že
venku se jim daří o něco lépe než na domácím hřišti. Po
výhře 1:7, kdy se dvěma góly
prezentoval nejen sváteční
střelec, ale dá se říct že i hráč,
Hynek Peřina, se naši udrželi
v boji o postup. Bohužel v přímém boji o druhou příčku
v tabulce naši borci opět na
domácím hřišti podlehli 3:6
fotbalistům z Deštné. Výhra

4:0 v posledním podzimním
kole na hřišti Cizkrajova udržela minimální bodový odstup
od vedoucí dvojice.
Do nového roku přejeme
fotbalovému týmu radost
z pohodové hry a mnoho vyhraných zápasů. V neposlední
řadě chci oslovit Vás občany,
abyste alespoň na domácím
hřišti chodili našim borcům
fandit.
Karel Poláček

