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Po nepříliš vydařeném
létě nastalo nádherné babí
léto, se sluníčkem a teploučkem odpoledne a mrazivými rány, přesně jak to
v babím létě bývá. Počasí
nám vynahrazuje chladné
léto, jediná chyba snad je,
že už se nedá koupat, tedy
my běžní „neotužilci“ do
rybníka určitě nevlezeme.
Zazvonil školní zvonek
a prázdniny jsou pryč, na-

Slovo úvodem
staly opět povinnosti, a to
nejen dětem, i maminkám
a tatínkům, kteří se s nimi
do školy připravují a pomáhají pochopit nepochopené, kontrolují domácí úkoly
a podobné radosti. Zanedlouho se přihlásí ten pravý
podzim, který už podle kalendáře převzal od léta žezlo, přijdou mlhy, chladno,
déšť a plískanice, nejlépe
bude doma za kamny, přesněji řečeno za radiátorem
ústředního topení, vyšší
frekvenci používání zaznamenají televize, počítače
a DVD přehrávače. Někdo
raději sáhne po knize, která
stojí za přečtení. Takovým
čtením jsou jistě i naše Dešanské noviny.
Příjemný podzim všem
čtenářům přeje redakce…
( Věra Poláčková)

První zářijový víkend se v naší obci sešli bývalí
příslušníci Pohraniční stráže z Rancířova. Jednalo se
o absolventy základního vojenského výcviku v letech 1981 až 1983.
„Setkání po třiceti letech“, jak
tuto akci pojmenoval organizátor Ladislav Orság, měla na programu hned několik bodů.
Vše začalo setkáním účastníků v restauraci Oáza, odkud následoval odjezd na prohlídku
roty v Rancířově. Bohužel všichni bývalí příslušníci PS se zhrozili nad tím, jak celá rota vypadá. Ani žalostný stav budovy
nedokázal zabránit nostalgickým vzpomínkám, a tak jsem

měl to štěstí, že jsem byl svědkem vyprávění zážitků z doby, kdy zde tito pánové sloužili vlasti. Asi po dvouhodinové
prohlídce se skupinka v čele
s Jaroslavem Dvořákem, který
bývalé pohraničníky doprovázel, vydala směrem na Hlubokou. Na hranicích se pořídila
společná fotografie a účastníci
pokračovali v poznávací cestě
po Rakousku.
Pokračování na straně 2

Nová sila v Dešné
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Dešanský kostel prochází další etapou oprav. V této fázi se dokončí kompletní rekonstrukce střešní
krytiny. Na finální opravu
střechy byla přizvána firma Trojstav z Telče. Náš
kostel se tak po létech
dočká kompletní výměny
střechy.
(Karel Poláček)

O pohár
starosty obce
Dále na straně 8

Sklad je koncipován jako doplnění
posklizňové linky v areálu firmy
Zemspol Dešná, s.r.o.

Skladovací sila jsou umístěna v prostoru za halou s příjmovým košem a čističkou. Sila jsou ocelová kruhová a jsou
postavená na základové betonové desce. Každé silo má průměr 14,6 metrů a výšku 22 metrů. V každém silu je uskladněno
cca 2500 tun obilovin což, činí
celkovou kapacitu 10 000 tun.
Po dovezení úrody do příjmového koše je odtamtud materiál dopraven příjmovým dopravníkem, který ústí do nového elevátoru, který je napojen
na čističku TAS 204 o výkonu

160 tun za hodinu. Z čističky
je materiál odváděn sítem dopravníků do předem určených
sil, nebo sekundárně na naskladňovací systém v přilehlé
hale. Sila jsou naskladňována
obilní pumpou, která tvoří uzavřenou smyčku kolem sil. Obilní pumpa plní jak naskladňovací, tak expediční funkci. Pomocí
obilní pumpy lze materiál v silech tzv. přetáčet. Dopravník je
umístěn na podepřeném nosníku (pochozí lávka), který spojuje vrchlíky všech sil.
Pokračování na straně 2

Další
etapa
opravy
kostela
FOTO: KAREL POLÁČEK

Strana 2

Dešanský fotbal
Fotbalisté
vs. hasiči

FOTO: KAREL POLÁČEK

Víte, Partnerské
co je přeshraniční
vztahy
RUD?
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Víte co je RUD?
FOTO: ALOIS ADAM

FOTO: KAREL POLÁČEK

Nová sila v Dešné
Pokračování ze strany 1

FOTO: KAREL POLÁČEK

Silo je z tvarovaného pozinkovaného plechu. Je vybaveno větráním s celoroštovou
podlahou, která zajišťuje rov-

noměrnou distribuci vzduchu. Dodávku vzduchu zajišťují vysokotlaké ventilátory,
vždy dva na silo. Expediční
část linky je tvořena jedním
dvojzásobníkem o kapacitě
2× 30 t. Celková cena výstavby je 30 miliónů korun. Projekt byl spolufinancován EU
z Programu rozvoje venkova – OSA l. Investorem stavby
je firma Zemspol Dešná, s.r.o.,
dodavatelem technologie je
Pawlicw s.r.o. Praha, stavební
část provedla firma Joka Moravský Krumlov. Stavba byla
zahájena 4. března tohoto roku a kolaudována 28. července.
(Karel Poláček)

Zápis ze zastupitelstva obce Dešná
ze dne 30. srpna 2011
• Výměna oken na budově OÚ. Starosta přítomné seznámil s tím, že se zpracovává kompletní
návrh na opravu budovy, včetně výměny oken.
Na příštím zastupitelstvu už by studie měla být
a bude se o tomto bodu jednat dál.
• Prodej bytu p. Petrákovi, Dešná čp. 78. Starosta navrhl, aby se prodaly všechny byty na čp.
78. Představa ohledně ceny za jeden byt je do
200 000,00 Kč. Záměr na odprodej bytů v Dešné čp. 78 byl schválen 22. 6. 2010, takže se již
nemusí znovu hlasovat o záměru prodeje, pouze se záměr znovu vyvěsí. Obec zašle informaci
všem nájemníkům o tom, že zastupitelstvo rozhodlo o prodeji bytů.
• Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva – všechny body splněny.
• Schválení rozpočtových změn. Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovými příjmy, dotacemi
i výdaji. Zastupitelé neměli připomínky. Změny
budou přílohou tohoto zápisu.

Pro všechny občany ČR je to
zákon velice důležitý, a pro nás,
obyvatele venkova, je důležitý
dvojnásob. Jednoduše řečeno
nám určuje, jaká část z vybraných daní připadá na jednoho
občana.
Mnozí představitelé měst
a obcí se stále hlasitěji ozývají,
že rozdělování je velice nespravedlivé. Zvláště vůči nám, malým obcím. Je jasné, že v hlavním městě jsou centrální úřady, jezdí tam metro, jsou tam
divadla, do kterých čas od času taky vyrazíme, a tak je snad
spravedlivé, když na obyvatele Prahy připadá větší část koláče. Ale nám se zdá, že si nárokují až neuvěřitelně mnoho.
Na jednoho obyvatele dostává
naše matka měst asi 31 700 Kč,
zatímco v případě těch nej-

menších obcí je to 6800 Kč. Pro
Dešnou je to něco málo přes
8000 Kč. A tak jsme se jeli do
Prahy ozvat. Já jsem tam cestoval se starostou Vratěnína
panem Martinem Kinclem. Podepisovali jsme velkoplošný
transparent, který jsme předávali předsedovi vlády. Pan Ne-

RUD je zkratka pro
zákon o rozpočtovém
určení daní.
čas se projevil jako pravý politik, něco nám slíbil, ale já jsem
z toho neměl moc dobrý pocit,
a jak všechno nakonec dopadne, to se uvidí. Já mám však
čím dál větší obavy, že si moc
nepomůžeme. A tak ve mně
ten pocit nespravedlnosti
stále hnízdí.
(aa)

FOTO: ALOIS ADAM

Setkání po třiceti letech
Pokračování ze strany 1

FOTO: KAREL POLÁČEK

Po návratu se v restauraci
servíroval oběd, po kterém následovala prohlídka ekologické
kotelny a kulturního domu. Na
odpoledne bylo naplánovano
setkání s pamětníky, kterého

se zúčastnili především obyvatelé z Rancířova a Hluboké,
kteří přece jen měli k PS útvaru v Rancířově tak nějak blíž.
Celý denní program byl ukončen večeří, po které následova-

• Nákup domu v Dešné čp. 70 naproti obecnímu
úřadu je na prodej za 350 000,00 Kč. Zastupitelé
rozhodli tento objekt nekupovat.
• Schválení dodavatele na opravu hráze rybníka
v Hluboké. Starosta obešle firmy Kounek, BanStav a Starkon, aby udělaly cenovou nabídku.
Na příštím zastupitelstvu se rozhodne.
• Schválení zadání nového územního plánu. Do
roku 2013 musí být vypracovaný nový ÚP nebo
se překlopí starý. Zastupitelé se rozhodli pro nový ÚP. Starosta udělá výběrové řízení na dodavatele zakázky. Na nový ÚP jsou dotace od KÚ.
• Schválení nákupu nemovitostí
– pozemky p.č. 5/1 a 5/2 v k.ú. Rancířov od PF ČR
za cenu 27 160,00 Kč a 28 140,00 Kč
– pozemek p.č. 204/1 v k. ú. Dešná (hřiště) od St.
Statku Jeneč za cenu 266 660 Kč
– pozemek p.č. 955/2 v k.ú. Bělčovice od PF ČR
(o pozemek má zájem p. Vedra)
– pozemek p.č. 63/3 v k.ú. Chvalkovice – záměr již byl schválen a pozemek se prodá za
20,00 Kč/m2, + náklady na geometr. plán +
vklad. Výměra max. 150 m2. Přesná velikost pozemku bude vyměřena geometr. plánem.
– schválení záměru prodeje pozemku p.č. 4049
a 4050 v k. ú. Dešná na stavbu garáží.
• Podání žádosti o grant do ROP Program na podporu sportovišť, cyklostezek. Grant by byl ve výši 3 mil. Kč. Schváleno.

la volná zábava. Obec Dešná se
tak na několik hodin stala centrem vzpomínek několika málo lidí ze všech koutů republiky a nedalekého Slovenska.
(Karel Poláček)

• Podání žádosti o Grant OPŽP (MŽP) na varovný a informační systém obce. V rámci tohoto
grantu by se jednalo o rekonstrukci a rozšíření
rozhlasu a automatické hlášení hladiny vody.
Schváleno.
• Uzavření smlouvy se SFŽP na akci „Revitalizace veřejné zeleně v obci Dešná“ – zastupitelé pověřili starostu, aby uzavřel smlouvu
č. 10079586.
• Udělení výjimky z počtu žáků pro Základní
a Mateřskou školu Dešná. Zastupitelé neměli
připomínky.
• Schválení a úhrada nadnormativních výdajů na
ZŠ pro období září–prosinec 2011. Je málo dětí,
a proto musí obec doplácet na mzdy a odvody
ZŠ.
• Objednávka na opravu dveří u kapličky v Dančovicích a Chvalkovicích a okna v Bělčovicích.
Zastupitelé nebyli proti.
• Přidělení obecních bytů v Rancířově na čp. 41
a čp. 3, starosta přečetl seznam žadatelů o byty.
Zastupitelé se po diskusi rozhodli takto:
– byt v Rancířově čp. 3 – p. Kadlecová
– byt v Rancířově čp. 41 po p. Kounkové – p. Hubáčková – výměna bytu
• byt po p. Dohnalovi se nabídne zájemcům
v tomto pořadí – p. Šudomová, v případě nezájmu p. Pifková a v případě nezájmu p. Jobaggyová

4/2011

NÁŠ ŽIVOT

3

Nefunkční Nádrž

ve Chvalkovicích
Před několika lety se v
místní části Chvalkovice
zrekonstruovala návesní nádrž.

FOTO: ALEXANDRA BAUEROVÁ

Oprava
kanálu
V Bělčovicích byl stavební
firmou Kounek opraven kanál nad vsí.
Byla tak obnovena jeho původní funkce, zachytit a bezpečně odvést povrchovou vodu z lesa a polí nad vsí. Na fotografii je pan Neubauer při zhotovování tohoho díla.
(Karel Poláček)
FOTO: KAREL POLÁČEK

Oprava hráze
V Hluboké začala dlouho
připravovaná rekonstrukce
hráze rybníka. Místní rybářský spolek 24. září rybník
vypustil, aby do samotného
začátku prací vyschlo dno.

Bohužel došlo k tomu, že se
nádrž naplnila různými splašky
a zarostla rákosím, jak lze vidět
na fotografii. Po apelaci místní

V 70. letech
bylo v naší
obci vybudováno
zajímavé
technické
dílo – veřejný vodovod.

FOTO: ALOIS ADAM

Zaměření
vodovodu
V té době však nikdo nepovažoval za nutné toto
dílo zakreslit do map pro
potřeby budoucích generací.
Tento problém se naplno
projevil v nedávno uplynulých letech. Proto obec zadala zaměření vodovodu

Do rekonstrukce je zahrnuta i výměna požeráku
a odtoková část pod silnicí.
Práce byla zadána stavební
firmě Kounek.
(Karel Poláček)

obyvatelky Alexandry Bauerové na Obecním úřadě v Dešné,
rozhodlo zastupitelstvo tak, že
se nádrž znovu vyčistí, opraví
se protékající požerák a odpadní voda se odvede jinudy.
Tak nezbývá, než čekat co
ukáže příští rok.
(Karel Poláček)

ing. Imrichu Bekečovi, který
s pomocí pana Ivana Šplíchala, pamětníka výstavby,
náš vodovod do potřebných map zakreslil.
Nyní má obec kompletní vodovodní síť řádně
zmapovánu.
(Karel Poláček)

FOTO: ALOIS ADAM

Mezi Dešnou a Raabsem
vznikají dvě nové trasy
pro cyklisty.
Nejsou to ovšem obyčejné cyklotrasy. Společně s našimi rakouskými
přáteli jsme je nazvali
e-cyklostezky. Prvotně
jsou totiž určeny pro jízdy s bicykly, které mají
pomocný akumulátorový
motorek.
Vše je budováno v rámci společného projektu
naší obce a rakouského
města Raabs an der Thaya. Akce je podporována
z Evropského fondu pro
regionální rozvoj Evropské unie, konkrétně z tzv.
Fondu malých projektů.
V rámci tohoto záměru
jsou vyznačeny dva padesátikilometrové okruhy, oba procházejí Dešnou a Raabsem.
Stezky jsou velice variabilní, umožňují si trasy různě zkracovat nebo

Stezky pro elektrokola

se vracet zpět. Pro obě je
společné, že jsou zasazeny do nádherné krajiny
a spojují spoustu zajímavých bodů v čarokrásném Podyjí – v regionu,
kde tajuplná řeka přirozeně spojuje obyvatele na
obou stranách hranice.
Západní – červený
okruh – vede z Dešné na
Písečné, kde nad starým
židovským hřbitovem
překračuje státní hranici
a dále vede přes Weikertschlag do Raabs a přes
Schaditz zpátky do Dešné.
Východní – zelený
okruh – míří přes Vratěnín do Rakouska. Tam
navštíví krásné starobylé
město Drosendorf, kde si
můžete zajít do malebných hospůdek na občerstvení. Dále se trasa drží

Dyje až do Raabs a poté se, poněkud odlišnou
cestou než červená trasa, vrací severním směrem, na přechod Hluboká-Schaditz a zpátky do
Dešné.
Na obou okruzích bude vybudováno několik
dobíjecích a výměnných
stanic pro akumulátory, takže projet trasu na
elektrokole by neměl být
problém ani pro ty, kteří se na podobnou vyjížďku vydají poprvé nebo pro cyklisty s menším
zdravotním omezením.
Samozřejmě není žádný
problém projet stezky na
obyčejném kole, stačit
vám na to budou průměrné schopnosti.
V rámci projektu již
proběhly dvě předváděcí
akce, jedna ve Vratěníně

a další v Raabs an der Thaya. Ti, kteří té příležitosti využili si pochvalovali
opravdu nevšední zážitek
z jízdy na elektrokole.

Další předváděcí akce proběhne v rámci připravované 1. partnerské
výstavy v Dešné, která se
bude konat 15. října. Tak-

že zájemci mají o důvod
víc se výstavy zúčastnit
a doplnit ji i netradičním
sportovním výkonem.
(aa)

FOTO: ALOIS ADAM
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Partnerské přeshraniční vztahy Kroužky
Jak jsme Vás informovali v předchozích číslech
naší škole se povedl
docela dobrý tah, když
navázala spolupráci
s rakouskou školkou
v Grossau.

pro školní rok

2011–2012

Partnerské přeshraniční
vztahy navazují i naši
nejmenší
Tam dojíždí jednou za dva
týdny velice milá lektorka, která vyučuje tamní děti základům
češtiny. Jmenuje se Ilona Polly
a má české kořeny. Takže spolupráce se přímo nabízela a nutno říci, že se úspěšně rozjela.
Samozřejmě nikdo nepředpokládal, že se děti vzájemně
naučí cizím řečem, ale zbavu-

FOTO: ALOIS ADAM

jí se ostychu a poznávají nové
prostředí. Za dešanské učitele
s dětmi jezdila paní vychovatelka Liběna Makulová, která zá-

Co s odpadem?
Základní škola v Dešné se i tento rok zapojila
do soutěže v recyklohraní,
kterou pod názvem „sběr
starého papíru s panem
Popelou“ zajišťuje firma
ASA z Dačic.

V samotné budově školy instaloval učitelský sbor
tři papírové kontejnery
na třídění odpadu. Vtipné
a barevné provedení pomáhá dětem se učit odpad
třídit.

FOTO: KAREL POLÁČEK

FOTO: KAREL POLÁČEK

Žirafa
a velbloud
z petek

Nezbývá nám jenom si přát
klady němčiny ovládá, a tak se
návštěvy odehrávaly ve velice aby se kontakty rozvíjely tapřátelském a komunikativním ké v nadcházejícím školním
roce.
(aa)
duchu.

Do
prvního
ročníku naší základní školy tento rok nastoupilo
kvarteto žáčků.
Jmenovitě: Kolářová Lenička,
Bačák Jaroušek,
Poláčková Verunka a Říhová Josefka. Do nové životní etapy je 1. září na půdě školy
přivítala třídní učitelka paní

Mirka Adamová
společně s paní
Denisou Machovou z OÚ.
Všem prvňáčkům přejeme, aby se jim
ve školních lavicích
dařilo
a prožily v dešanské škole krásné roky plné radosti.
(Karel Poláček)

1.
září

Milé maminky,
prázdniny utekly rychleji než voda a ke každodenním starostem kolem práce, dětí, domácnosti, vaření nám přibyly
ještě úkoly, učení, svačinky. Když už někdy budete v tomto
kolotoči „padat na ústa“, vězte, že ti Vaši drobečkové Vaše
snažení dovedou opravdu ocenit
(V;P)

Vada – pro maminku
Karolína Poláčková

Nový kabát

Mami, já mám vadu,
ty to víš.
Oblečení hodím na zem,
bez ladu a skladu
ty to uklidíš.
Když ty musíš oběd vařit,
řeknu ti, že si jdu „zapařit“,
na PC si vlezu, když ty řekneš
„na chvilku“,
já tam vysedávám hodinku.

Řekneš mi, ať uklidím,
že bys byla ráda,
a já si z Lega stavím
kamaráda.
Řekneš mi, ať vysaju,
ještě si s ním pohraju.
No, a mami, to je ta vada,
ale mami,
mám tě moc moc ráda!

hra na flétnu
hra na klávesy
výpočetní technika
dramatický kroužek
anglický jazyk
náboženství
šikovné ruce
pohybová výchova
ekopolis

Ekopolis
Co to vlastně je?
Cílem projektu je vytvořit atraktivní stolní
didaktickou hru, která
bude široce využitelná
při výuce průřezového
tématu environmentální výchova.
Každý žák se ocitne v roli
starosty, který postupně rozvíjí svoje městečko a musí
při tom vhodně skloubit ekonomické, sociální i ekologické projekty. Projekt Ekopolis
představuje atraktivní a účinnou pomůcku, která nejenže
rozšíří znalosti žáků v této oblasti, ale směřuje také k úpravě jejich postojů a hodnot. Žáci budou ve hře postaveni do
modelové situace, kdy se budou muset samostatně rozhodovat a jejich úspěch bude
záviset na schopnosti zohlednit v průběhu hry různé jevy
a souvislosti z oblasti vztahů
člověka k okolnímu prostředí. Navazující pracovní listy a
projekty pak umožní zasadit
situace ze hry do konkrétního
prostředí, ve kterém žáci žijí.
(Karel Poláček)

Pozvání do Plačovic
FOTO: KAREL POLÁČEK

Naše budovy školy, školky
a školní jídelny se v letošním
roce dočkaly nového nátěru
oken. Obec touto prací pověřila natěrače a malíře Pav-

la Nehybu. Ten prokázal svou
odbornost a během prázdnin tak zrenovoval okna
na všech třech budovách.
(Karel Poláček)
FOTO: KAREL POLÁČEK

Naši noví prvňáčci byli pozváni paní Olgou Guevarovou
na malé pohoštění s výborným
šálkem čaje s neméně lahodným
švestkovým koláčem.
Součástí návštěvy bylo ukázat
dětem, jak se koně připravují na
jízdu, pak samotná jízda na ko-

ních, samozřejmě s ochranou vestou a přilbou, a po samotné projížďce se děti učily, jak opatřit koně po práci.
Prvňáčkům se u paní Guevarové v Plačovicích moc líbilo a touto cestou jí děkují.
(Karel Poláček)
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JEZDECTVÍ V DEŠNÉ

FOTO: ARCHIV

Píše se rok 1975 a v naší obci
se konal 2. jezdecký den. Tuto
událost Vám přiblížím tak, jak
ji v té době zapsala do kroniky
obce kronikářka paní Z. Tomšíková.
Citace: Pozornost občanů Dešné
i širokého okolí upoutal 2. jezdecký
den pořádaný Semenářským státním statkem Dačice, hospodářství
Dešná. Poslední červnovou neděli se sešli mladí lidé z jezdeckých
klubů, státních statků a jednotných zemědělských družstev, aby
se svými koňmi ukázali bojovné
srdce a podali obdivuhodné výkony. To vše by se však neobešlo bez
obětavé práce pořadatelů v čele
s ředitelem Semenářského statku
Dačice ing. Málkem, vedoucím hospodářství Dešná Prýglem, správcem parkúru V. Krejčím a ostatních
nadšených lidí oddaných jezdeckému sportu. Přijeli též zástupci Plemenářského podniku Kladruby nad
Labem, aby předali do rukou ředitele statku dekret, kterým se dešanský chov českého teplokrevníka
zařazuje mezi plánovitě se rozvíjející odvětví hospodářství na způsob
hřebčínských chovů s mnohaletou
tradicí. První disciplínou bohatého programu byl parkúr „Z“. V této
soutěži k nemalé radosti Dešanských obsadil druhé místo domácí
jezdec V. Soukup s čtyřletou klisnou vlastního chovu Darou. Překvapením bylo i třetí místo K. Maříka,
taktéž z domácího jezdeckého klubu. Po skončení parkurových soutěží očekávalo netrpělivě na 3000
diváků odstartování 1. ročníku překážkového dostihu „Malá dešanská
steeplechase“na 2400 metrů. Z původně přihlášených devíti startujících se obecenstvu představili jen
tři nejodvážnější. Domácí Milan
Prýgl na plnokrevné Lancetě, Roupová na plnokrevné Melise a Zdeněk Bezstarosta ze školního statku
Třebíč na klisně Vrátna, který dostih zaslouženě vyhrál. Pro domácího jezdce Prýgla se stala osudnou
jedna z přírodních překážek, kde
dosud dobře běžící Lanceta udělala velmi dlouhý skok a při dopadu
„ztratila nohy“. Pád se obešel bez
vážnějšího zranění. Překážky tohoto dostihu jsou kopií pardubického
závodiště.

Další velkou společensko-sportovní akcí, která se na
Farské louce v Dešné konala
bylo v roce 1977 pořádání VIII.
celostátního mistrovství SSM
v jezdeckých soutěžích. Jednotlivých soutěží se zúčastnilo
57 koní a domácí jezdecký dorostenecký oddíl reprezentovala Anna Mandátová s koňmi
Dora a Etika.
V roce 1980 již byla Dešná
pojmem v jezdeckých soutě-

Poutavé a napínavé byly ukázkové
dostihy Malá Dešanská steeplechase a cena Tudora pro anglické plnokrevné koně. Domácí jezdecký klub
byl úspěšný v ceně Tudora na trase
2600 metrů, kde 2. místo obsadila
Iveta Benová a 3. místo Jana Moravcová.
Dešná i nadále pořádala významné soutěže a takovou bylo i další celorepublikové mistrovství jezdeckých klubů SSM
v jezdeckých soutěžích v roce
1984. Na závěr dne se již tradičně běžely náročné dostihy
steeplechase „Malá dešanská“
a „Cena Tudora“, ve které druhé
místo obsadil domácí Vojtěch
Munka s koněm Karyony. Další mistrovství republiky jezdeckých klubů SSM se v Dešné konalo v roce 1987.
V roce 1989 se Dešná již řadu let pyšnila známým chovem
jezdeckých koní úspěšných
v překážkových dostizích, většinou v sedle se svým trenérem Vladimírem Vinklárkem.
Chov čítal 12 plnokrevných
matek,speciálně zaměřených
na produkci překážkových ko-
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pová s Cosmik, krokové derby
vyhrál J. Hampl s Rapid Rain
a dostih poníků vyhrála Jana
Moravcová s Bertíkem. Ještě
v roce 2008 navštívilo jezdecký den v Dešné 1500 diváků.
Od roku 2009 vám reportáže
z jezdeckých dnů, potažmo ze
stále divácky atraktivnější Hubertovy jízdy přinášejí Dešanské noviny.
Dešanskou ikonou v oblasti
chovu koní a koňského sportu je pan Vladimír Vinklárek.
Pokusím se vám nastínit jeho
životní etapu po nástupu ke
Státnímu Statku v Dešné v roce 1980. O chov koní se v té
době staral pan Halouzka. Po
jeho odchodu oslovil vedoucí statku pan Prýgl Vladimíra
Vinklárka a dohodli se na ročním zkušebním období. Po roce práce se mělo ukázat, zda se
jeho pobyt v Dešné prodlouží,
či nikoliv. Protože se v chovu
koní za jeden rok nedá nic dokázat, zůstal u této práce i nadále. Hlavním důvodem bylo,
že zde mohl pokračovat v chovu koní zaměřeném na anglic-

Jezdectví v Dešné
Jezdecký sport v naší obci má dlouholetou tradici a je fenoménem v její propagaci.
žích, a proto se zde 5. a 6. června konaly závody „O zlatou
podkovu“ Zemědělských novin. Jezdecké kluby zde předváděly svá mistrovství v sedmi
disciplínách. Diváci tak mohli
po dva dny obdivovat ušlechtilost a krásu koní.
V září roku 1981 se do Dešné na Farskou louku vrátil závod celostátního mistrovství
jezdeckých klubů SSM v jezdeckých soutěžích. Populárního dvoudenního sportovního
zápolení se zúčastnilo 98 koní a na místním kolbišti se sešlo úctyhodných 5000 diváků.
Popularita jezdeckého sportu
v Dešné stále byla v té době na
samém vrcholu.
Rok 1983 a dovolím si ještě
jednu citaci z kroniky obce, tak
jak byla paní Z. Tomšíkovou zapsána.
Citace: Akcí přerůstající svým významem a popularitou hranice naší
obce je tradiční jezdecký den, který se letos uskutečnil 24. července
v malebném prostředí areálu jezdeckého závodiště na hospodářství
státního statku Dešná. Tento populární a pro okolí atraktivní společensko-sportovní podnik mívá
tradičně velmi dobrou organizaci,
velkou návštěvnost obyvatelstva
z širokého okolí a tím i velký propagační význam pro naši obec.Letošního 10. ročníku jezdeckých závodů
se účastnilo více než 3000 diváků.

ní. V roce 1989 se v dešanském
chovu narodilo 6 plnokrevných
hříbat. Pan Vinklárek s kolektivem se snažil o uznání chovu
anglického plnokrevníka, ale
pro jeho uznání bylo potřeba
získat potřebný počet atestačních podmínek. Tento záměr
byl před samotným splněním
oněch kritérií přerušen Sametovou revolucí v roce 1989.
Z období po roce 1990 se
v obecní kronice o jezdeckém
sportu dočtete, že v roce 1996
se konal 18. jezdecký den,
kterého se zúčastnilo celkem
75 koní z 25 jezdeckých oddílů.
Toto sportovní odpoledne navštívilo na Farské louce v Dešné celkem 1400 diváků. Domácí stáj Vladimíra Vinklárka Valory získala tři vítězství. V ceně
Tudora zvítězil René Vinklárek, Malou dešanskou steeplechase vyhrál Erik Vinklárek
a cenu Valory opanoval opět
René Vinklárek s koněm Nelsona. Jezdecké závody v roce
1997 navštívilo 2000 diváků
a závody v roce 2000 navštívil
a záštitu nad nimi převzal tehdejší místopředseda vlády ČR
PhDr Vladimír Špidla. V roce
2005 se jezdeckého dne v Dešné zúčastnilo 30 stájí z celé republiky a 3 závodníci z Rakouska. Malou dešanskou steeplechase vyhrál René Vinklárek
s Canio, cenu Tudora R. Sucho-

kého plnokrevníka a polokrevníka s vysokým podílem krve.
Jak pan Vinklárek poznamenal
„začátek mé práce v Dešné proběhl docela hladce. Jen někteří
technici ze statku se na nás dívali s nedůvěrou, ale pak jsme
se všichni spřátelili“. Chov koní v Dešné se postupně stával
uznávaným v celé republice.
Ze začátku pracovali ve stájích
v Plačovicích čtyři stálí pracovníci a pomáhalo jim několik
brigádníků. V začátcích Vláďovi
nejvíce pomohl vedoucí statku
p. Prýgl, a za to je mu do dnešní
doby moc vděčný. V roce 1987
se pan Vinklárek stal žokejem,
ale k tomu aby se tak stalo musel vyhrát 50 překážkových závodů dotovaných na státních
závodištích. Po revoluci si nechal od pánů
Kantůrka a Šindlera (dlouholetý startér Velké Pardubické)
ocenit Dešanský chov, který
posléze odkoupil. Chov v soukromé stáji Valory pokračuje
dál. Při rozhovoru s Vladimírem Vinklárkem
jsem nemohl
nepostřehnout,
jak a s jakou lás-

kou mluví nejen o koních, ale
i o místních obyvatelích. Lidé
z Plačovic jsou pro něj srdcová záležitost. Na otázku, kterého ze svých koní měl nejraději
odpověděl bez zaváhání. Překážkovým koněm to byl Grevot a rovinovým to byla Jistá.
Nakonec vám chci přiblížit výčet sportovních úspěchů našeho váženého spoluobčana.
Největšího a nejtěžšího republikového dostihu se zúčastnil
celkem dvanáctkrát. Poprvé
v roce 1981, kde obsadil 5. místo s Lampasem (nejlepší umístění ve Velké) a naposled v roce 1997 s Goret. Mezi největší
sportovní úspěchy se řadí 5 vítězství v druhém nejtěžším dostihu v republice a to v dostihu
Labe. V roce 1987 tento dostih
vyhrál poprvé s Parádou. V roce 1988 přišlo vítězství s Gregorem, v roce 1989 s Prohrou,
v roce 1994 s Unionem a poslední vítězství v dostihu Labe
dovezl s Garetem. To ale není
vše, žokej Vinklárek k pěti vítězstvím v dostihu Labe přidal ještě dvě vítězství v dostihu Vltava. V roce 1987 vyhrál s Gregorem a v roce 1989 s Pauzou. Na
pardubickém závodišti se mu
podařilo zabodovat ještě v jednom dostihu a to když v roce
1988 doběhl třetí s Parádou
v Memoriálu R. Poplera.
Vedení obce v čele se starostou Adamem má zájem
o obnovu jezdeckého sportu v naší obci. Osobně si myslím, že právě koně k naší obci
patří a mají pro nás obrovský
propagační a společenský význam. Pracujeme na tom, aby
se tento sport v naší obci rozvíjel a pomalu navazoval na svůj
někdejší věhlas. Naše obec potřebuje něco konkrétního, za
čím k nám návštěvníci budou
jezdit. Jezdecký sport je neodmyslitelnou součástí naší obce
a tak je na místě se pokusit o to,
aby se tak stalo i v budoucnu.
Na fotografiích je Vladimír
Vinklárek na dostihu v Pardubicích a na druhé je společně
s Jaroslavem Grodlem na obhlídce dešanského kolbiště.
(Karel Poláček)

FOTO: KAREL POLÁČEK
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Letní
zumba
v Dešné
FOTO: KAREL POLÁČEK

Kam se vytratily
úsměvy?
Poslední dobou mi
to v Dešné připadá jak
v zimním království,
a to přesto, že máme
vzácnou příležitost zažít nádherný podzim
oplývající zářivými barvami.
Po ulicích chodí povětšinou podmračené tváře bez úsměvu,
upřímně se pozdravit
je pro mnohé problém
a prohodit jen tak pár
slov se sousedem to je
spíš výjimka.

Vždy se říkávalo, že
rodina je základ společnosti. Nevím, jak je
to ve zbytku této na pohled krásné země, ale
v Dešné dochází k totálnímu úpadku rodiny.
Jak to tak pozoruji, každá rozpadlá rodina je
zdrojem minimálně jedné nasupené tváře.
Proboha lidičky, co
se to s námi stalo! Tady
to snad spraví jen trest
boží – dejte si pozor
lumpajzníci!
(sin)

Společenská rubrika
Jubilanti:
60 let Homolka Miroslav, 3. 10.,
Chvalkovice
87 let Marková Marie, 7. 10., Bělčovice
83 let Tříletý Karel, 29. 10., Dešná
91 let Bartošková Marie, 2. 11., Bělčovice
82 let Vacek Karel, 4. 11., Dančovice
76 let Maříková Marie, 12. 11., Rancířov
78 let Vedrová Marie, 12. 11., Bělčovice
78 let Dobiášová Božena, 21. 11.,
Hluboká
87 let Samková Vlasta, 22. 11., Dešná
80 let Římovská Františka, 3. 12.,
Rancířov
78 let Nevrklová Antonie, 13. 12., Dešná
77 let Kuneš Josef, 16. 12., Rancířov
76 let Vohnická Marie, 24. 12., Dešná
82 let Čechová Jarmila, 24. 12., Rancířov
78 let Dobiáš Karel, 24. 12., Hluboká
60 let Neubauerová Jiřina, 29. 12.,
Hluboká
Narození:
Bačák Pavel, 16. 8., Rancířov
Nekulová Natálie, 23. 8., Dešná

Pro teplé letní večery se lekce zumby pod vedením paní Alenky Brychtové
přesunuly ze sálu na
čerstvý vzduch na
fotbalové hřiště. Diváků se našlo dost,

ale žádný se k dešanským „zumba-děvčatům“ nepřidal. Nemá
někdo další zájem si
protáhnout tělo? Nyní již znovu v sále KD,
vždy v úterý v 18.30
hodin.
(V;P)

Dešná – Ludweis-Aigen
Dvě země, dvě obce

1. PARTNERSKÁ
VÝSTAVA V DEŠNÉ
15. října 2011 se v Dešné ve spolupráci s rakouskou obcí Ludweis-Aigen koná 1. partnerská výstava. Program bude zahájen v 10 hodin v kulturním domě v Dešné. Poté proběhne prezentace všech vystavovatelů,
následována prohlídkou ekologické
výtopny. Samotná výstava proběhne

v kulturním domě a na Farské louce
(kolbišti). Budou připraveny i atrakce pro děti, jako projížďka kočárem
či skákací hrad. Celý projekt je zaměřen na propagaci regionů u nás
i v Rakousku, jak již napovídá podtitulek výstavy: Dvě země, dvě obce.
(Karel Poláček)

Kultura 2011/2012

VSTUPTE DO SVĚTA ZÁBAVY!

DIVADLO U HASIČŮ, DIVADLO METRO, DIVADLO NA JEZERCE,
DIVADLO ABC, DIVADLO ROKOKO
Obec Dešná má k dispoZájemci se mohou inforzici 16 volných vstupenek movat na obecním úřadě,
do vybraných pražských či na internetové adrese:
divadel. Ke každé volné
www.bonusys.cz
vstupence, kterou získáte
na obci, je nutné si druhou
Tato akce platí do
vstupenku zakoupit.
června 2012.

Pětice divadel, na které
se vstupenky dají uplatnit,
jsou:
Divadlo U Hasičů,
Metro, Na Jezerce, ABC,
Rokoko.
(Karel Poláček)

V letošním roce oslavila

Málková Marie
z Dešné
úžasných a krásných

90 let

epší !

ejl
Vše n

Kdosi neoprávněně pokácel vzrostlé stromy
Dosud neznámý pachatel v období od 20. června
do 14. července tohoto roku neoprávněně pokácel
v katastrálním území obce
Chvalkovice v lesním porostu celkem osm vzrostlých smrkových a borových
stromů v celkovém množství 7,29 m3. Stromy následně odcizil. Jednáním neznámého pachatele vznikla
poškozené obci Dešná škoda ve výši 7360 Kč a poškozené firmě škoda ve výši
4070 Kč. Slavoničtí policisté se případem intenzívně
zabývají.

Pachatelé již čelí trestnímu
stíhání
Policisté ze Slavonic ve
spolupráci s dačickými kolegy, na základě vynikající osobní a místní znalosti, objasnili čtyři případy
krádeže pohonných hmot
na Slavonicku a Dačicku.
Dva mladí muži ve věku 18
a 19 let nyní čelí trestnímu
stíhání pro přečin krádeže. V období od června do
počátku srpna se dopouštěli trestné činnosti buď
ve spolupachatelství, nebo
mladší z nich sám. Nejprve
vnikli v obci Dešná do prostoru stodoly, kde odcizili
20 l motorové nafty a 30 l
benzinu v kanystrech. Poté
opět v obci Dešná mladší
z pachatelů po odstranění
palivového víčka u odstaveného nákladního vozidla
Mercedes Benz odčerpal
300 l motorové nafty. Dále
vnikl po překonání oplocení do areálu zemědělského
družstva ve Starém Hobzí,
kde po vyšroubování odkalovacího šroubu odčerpal
z řezacího stroje John Deere 300 l motorové nafty.
Čtvrtý skutek spáchali společně v Dačicích, kdy vnikli do areálu firmy a po vyšroubování odkalovacích
šroubů z pracovních strojů
a autojeřábu Tatra odcizili
90 l motorové nafty, avšak
byli vyrušeni projíždějící hlídkou Městské policie
Dačice, tudíž zanechali naftu na místě v kanystrech
a vzdálili se neznámo kam.
Celkem tak svým jednáním
způsobili škodu za nejméně 26 385 Kč.
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Léto je u konce a s ním končí i holubářská sezóna.
Nyní si naši holubáři Nehyba J., Krátký J. a Veselý L.
mohou oddychnout, odpočinout a čekat už jen na
zasloužené odměny.
A jak vlastně celá sezóna
probíhala?
Letecká sezóna holubů začala 1. května 2011
a skončila 31. července
2011. Závody se konaly
jak v České republice, tak
i v zahraničních státech
Německo a Belgie. Celkový průměrný počet kilometrů všech závodů byl
7503 km.
Letecká sezóna holoubat začala 1. srpna 2011

a skončila 4. září 2011. Závody holoubat se konaly
pouze v České republice
a celkový průměrný počet
kilometrů byl 487 km.
V minulém čísle jste se
mohli dočíst, za jaké oblastní sdružení závodí naši
holubáři a jaké bylo jejich
umístění v dosavadních závodech. Nyní je tu přehled
zbylých závodů, které se
v letošním roce letěly…

Závody poštovních
holubů

26. 6. 2011 Magdeburg
Počet nasazených holubů 769
Délka letu 456 km
Nehyba J. celkově 4 bodovaní
holubi, nejlepší z nich obsadil
19. 6. 2011 Chomutov IV.
Počet nasazených holubů 1007 14. místo
Krátký J. celkově 2 bodovaní
Délka letu 225 km
Nehyba J. celkově 2 bodovaní holubi, nejlepší z nich obsadil
64. místo
holubi, nejlepší z nich obsadil
149. místo
2. 7. 2011 Oostende
Veselý L. celkově 2 bodovaní
Počet nasazených holubů 153
holubi, nejlepší z nich obsadil
Délka letu 933 km
124. místo
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Nehyba J. celkově 1 bodovaný
holub, který obsadil 25. místo

holoubat, nejlepší z nich obsadilo 138. místo

2. 7. 2011 Halle IV.
Počet nasazených holubů 808
Délka letu 373 km
Nehyba J. celkově 7 bodovaných holubů, nejlepší z nich
obsadil 66. místo

28. 8. 2011 Hořovice II.
Počet nasazených holoubat 799
Délka letu 155 km
Žádné umístění
Mistrovství OS Horácka
dlouhých tratí (od 500 km):
Nehyba J. obsadil celkově
4. 9. 2011 Chomutov
7. místo s 892 body
Počet nasazených holoubat
Krátký J. obsadil celkově
900
28. místo s 148 body
Délka letu 225 km
Krátký J. celkově 6 bodovaných Celkovým vítězem dlouhých
holoubat, nejlepší z nich obsa- tratí se stal Reiterman Jaroslav
st. z Jihlavy s 1891 body
dilo 53. místo

10. 7. Magdeburg II.
Počet nasazených holubů 822
Délka letu 456 km
Nehyba J. celkově 5 bodovaných holubů, nejlepší z nich
obsadil 14. místo
17. 7. 2011 Koblenz – NMS
WERTHEIM
Počet nasazených holubů 304
Délka letu 446 km
Nehyba J. celkově 2 bodovaní
holubi, nejlepší z nich obsadil
6. místo
Krátký J. celkově 1 bodovaný
holub, který obsadil
53. místo

A jak se nakonec naši holubáři umístili?
Závody poštovních holubů se rozdělují do 3 kategorií (na krátké, střední
a dlouhé tratě), které se
pak sčítají dohromady.

Mistrovství OS
Horácka středních
tratí (do 500 km)

Nehyba J. obsadil celkově
10. místo s 1360 body
Krátký J. obsadil celkově
44. místo s 92 body
21. 8. 2011 Hořovice I.
Celkovým vítězem středních
Počet nasazených holoubat
tratí se stal Reiterman Jaro1054
slav ml. z Kamenice u Jihlavy
Délka letu 155 km
Krátký J. celkově 8 bodovaných s 2179 body

Závody holoubat

FOTO: LUBOŠ VESELÝ

Celkové
mistrovství OS
Horácka

Mistrovství OS
Horácka krátkých
tratí (do 300 km)

17. 7. 2011 Chomutov V.
Počet nasazených holubů 1092
Délka letu 225 km
Nehyba J. celkově 7 bodovaných holubů, nejlepší z nich
Nehyba J. obsadil celkově
obsadil 38. místo
17. místo s 598 body
Veselý L. obsadil celkově
23. 7. 2011 Halle V.
28. místo s 214 body
Počet nasazených holubů 705 Krátký J. obsadil celkově
Délka letu 373 km
46. místo s 24 body
Nehyba J. celkově 4 bodovaní Celkovým vítězem krátkých
holubi, nejlepší z nich obsadil
tratí se stal Reiterman Jaro123. místo
slav st. z Jihlavy s 1360 body
31. 7. 2011 Brusel
Počet nasazených holubů 251
Délka letu 830 km
Nehyba J. celkově 2 bodovaní
holubi, nejlepší z nich obsadil
11. místo

Mistrovství OS
Horácka dlouhých
tratí (od 500 km)

FOTO: KAREL POLÁČEK

Celkový počet členů je 72
Nehyba J. obsadil celkově
8. místo s 2851 body
Krátký J. obsadil celkově
41. místo s 266 body
Veselý L. obsadil celkově
44. místo s 214 body
Celkovým vítězem se stal Reiterman Jaroslav st. z Jihlavy
s 5237 body
Do dalšího roku přejeme
našim holubářům mnoho
šťastných kilometrů.
LETU ZDAR!
(vv)

Mezinárodní jezdecký pohár
Ve dnech 12.–14. srpna proběhly
v Drosendorfu, resp. v jeho místní
části Autendorf, jezdecké závody.
Poslední dobou se
jich zúčastňuje stále
početnější česká ekipa. Tentokrát k tomu
byl další pádný důvod, neboť v rámci
závodů se uskutečnil

další díl mezinárodních soutěží. Soutěže proběhly v rámci
projektu „Dešná-Drosendorf regionální
pohár“, na který obec
Dešná dostala příspě-

vek z Fondu malých
projektů Evropského
fondu pro regionální rozvoj Evropské
unie.
Hlavní závody poháru se uskutečnily v neděli 14. srpna
a čeští jezdci se jako obvykle umístili
velmi dobře. Prvním

budou ještě předány poháry. To se stane na tradiční Hubertově jízdě, kterou
pořádá obec Dešná
spolu s místními chovateli. Tentokrát akce
proběhne opětovně
se zahraniční účastí
v sobotu 5. listopadu.
(aa)

FOTO: KAREL POLÁČEK
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O pohár starosty obce
Jako každoročně se na
hřišti v Dešné konal fotbalový turnaj „O pohár
starosty obce“.
Tradičně se tohoto klání
účastní čtyři týmy. Mužstvo
domácích, které obhajovalo
loňské vítězství, pak přijeli sousedé z Police, soupeři z ligy ze
Starého Města a v neposlední řadě mužstvo z Moravských
Bránic.
Celý turnajový program zahájil los soutěže, který určil
zápasy o postup do finále, či
o boj o třetí příčku. Krátce na

to se všichni aktéři shromáždili k slavnostnímu zahájení, kde
místostarosta obce Karel Poláček všechny jménem obce přivítal. Popřál hráčům, aby turnaj
dokončili ve zdraví, aby zvítězili ti nejlepší a divákům mnoho
krásných fotbalových zážitků.
Pak se slova ujal ředitel turnaje Jiří Píša, který hráče seznámil
s pravidly turnaje.
První zápas svedl dohromady domácí se sousedy z Police.
Naši měli několik výborných
šancí, které ovšem neproměnili a tak zápas skončil remízou
1:1. Za domácí skóroval Michal

Letní sobota 16. července byla v naší obci
svědkem netradičního fotbalového klání.
Náš
fotbalový tým vyzval
k poměření sil místní
dobrovolné hasiče.
Hodinu p
po poledni se
na místním fotbalovém
hřišti sešlo na čtyřicet
diváků, kteří
kte se na tento
„sranda ma
mač“ přišli podívat. A že b
bylo co sledovat. Všichn
Všichni aktéři měli
nesporně natrénováno,
ale našli se i tací, kteří ještě pět minut
minu před výkopem nevěd
nevěděli, že budou
hrát (to se stává i v leptýmech).
ších týme
Před samotným
zahájením zápasu
zaháje
byl sslavnostně vyhlášen
nejlepší
hl
střelec uplynulého ročníku fotba-

Fotbalisté vs. hasiči
lové soutěže Milan Novotný. Cenu mu předal
trenér fotbalového týmu
Jiří Píša. Nezapomnělo
se ani na společná fota
obou družstev.
Samotný zápas započal a sebevědomé družstvo hasičů se v desáté minutě ujalo vedení. První branku zápasu
vstřelil Luboš Veselý ml.
Neuběhla ani minuta
a fotbalisté díky Honzovi Šteifovi srovnali. Ve
13. minutě vrátil vedení hasičům Míra Graňák
a v 21. minutě zvýšil vedení Hynek Peřina. Fotbalisté zásluhou Daniela
Zacha snížili na poločasových 3:2 pro tým hasi-

Nová Bystřice : Dešná 1:4
branky: Píša Michal 3×, Novotný
Milan

Dešná : Kunžak 5:1
branky: Novotný Milan 2×, Píša
Michal 2×, Křenek Ondřej

Dešná : Popelín 4:1
branky: Pikart Lukáš, Novotný
Milan, Píša Michal, Šteif Jan

Horní Pěna: Dešná 0:7
branky: Ďurač Rudolf 3×, Píša
Michal 2×, Vařák Bronislav,
Novotný Milan

Třebětice : Dešná 3:5
branky: Novotný Milan 2×, Křenek
Ondřej 2×, Píša Michal

Dešná : Český Rudolec 2:0
branky: Píša Michal, Steif Jan

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

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

Zápasy V
7
6
7
6
7
5
7
4
7
3
7
3
7
3
7
2
7
2
7
2
7
1
7
0

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

P
0
1
1
3
2
3
3
3
4
5
5
7

Píša. Rozhodovaly penalty, které soupeř zvládl lépe a postoupil do finále.
Druhý zápas vyhráli hosté
z Moravských Bránic. Porazili
mužstvo ze Starého Města 1:0.
V zápase o třetí příčku nastoupili naši proti Starému
Městu. Po brankách Michala Píši (2) a Milana Novotného naši
obsadili bronzový stupínek.
Ve finále porazili favorizované Moravské Bránice kluky
FOTO: KAREL POLÁČEK
z Police 2:0 a získali tak putovní
Diváci byli po celou dobu sportovní odpoledne proběhpohár starosty obce, který jim
sám starosta Alois Adam pře- turnaje výbornými fanoušky, lo na výbornou.
(Karel Poláček)
počasí se také vydařilo a celé
dal.

Skóre Body
27:8 19
29:9 18
19.12 16
22:15 12
15:11 11
16:18 10
16:18 10
12:12
8
20:23
7
11:17
6
10:28
4
4:30
0

čů. Přestávku všichni využili k regeneraci sil. Někdo stihl i dvě pivečka.
Dokonce se našli i tací, co
potřebovali kyslík, a tak
stačili vytáhnout i dvě
startovačky najednou.
Co kdyby se v druhé půlce nastavovala nějaká ta
desetiminutovka.
Druhý poločas začal
neskutečnou přestřelkou, při které mi museli
s identifikací střelců branek pomáhat diváci (lidičky, díky). Jako první
se do balónu opřel organizátor této akce Milan
Novotný a srovnal skóre.
Poté si tým hasičů vsítil nešťastný vlastní gól
a poprvé v zápase pro-

Nová Včelnice : Dešná 3:2
branky: Píša Michal

hrával. Druhou brankou
srovnal Luboš Veselý ml.,
ale vzápětí šlo vedení
opět k fotbalistům. Jirka
Píša dával na 5:4. Do hry
však zasáhl zkušený hasič
Honza Fedra, aby znovu
srovnal. Přestřelka pokračovala i nadále a diváci
se náramně bavili. Brankou v 41. minutě pomohl
Michal Píša fotbalistům
k opětovnému vedení.
Martin Bartošek skóroval
v 49. minutě a v tu chvíli fotbalisté vedli o dvě
branky. Družstvo hasičů se semklo a brankami Renka Tříletého a Luboše Veselého srovnali.
Do konce zápasu se ještě z každého týmu trefili

Milan Novotný a Zdenda
Nikrmajer ml. Rozhodně
bylo co sledovat. Zápas
skončil
nerozhodným
skórem 8:8. O celkovém
vítězství musely rozhodnout pokutové kopy.
Z každého týmu kopali
všichni hráči. Amatérský
brankář v družstvu hasičů Luboš Veselý pustil
jen o jednu penaltu víc
než profík v brance soupeřů Danda Zach, a tak
zápas vyhrálo družstvo
fotbalistů.
Nesporně zajímavé by
bylo srovnání obou týmů při hasičském útoku, ale zda to bude, nám
ukáže až budoucnost.
(Karel Poláček)

Dešanský fotbal

V srpnu naši fotbalisté
alisté zahájili nový
ročník fotbalové soutěže.
Prvním soupeřem
podzimní části bylili
fotbalisté z Nové
Bystřice.
Naši hned v úvodním
m
kole navázali na šňůruu
výher z jarní části mi-nulého ročníku a po výhře
hře 4:1
si do tabulky připsali první tři
body.
Dalším soupeřem byl Popelín, ale ani ten nepřerušil
erušil
vítězné tažení našich borců
a odvezl si z Dešné rovněž
něž
prohru 4:1.
Ve třetím kole zajížžděli Dešanští do neda-lekých Třebětic, ze kterých se podařilo po
výhře 5:3 opět připsat tři body.

Ve druhém domácím zápase byl našim soupeřem
Kunžak.
Domácí fotbalisté po kvalitním
výkonu prodloužili svou neporazitel-

nnost na 12. zápasů v řadě, když
KKunžak porazili 5:1.
Týden na to sehráli kluci kvallitní utkání v Horní Pěně, odkud
ssi dovezli výhru 7:0 a upevnili si
první průběžnou příčku v tap
bulce.
b
Poslední zářijovou sobotu
k nám přijeli soupeři z Českého
RRudolce, který v minulé sezóně
ssestoupil z okresního přeboru.
ZZápas měl velice kvalitní úrovveň a naši byli o něco lepší a zasslouženě zvítězili 2:0.
První říjnovou neděli byli naššim soupeřem fotbalisté z Novvé Včelnice, kteří na domácím
hhřišti po výhře 3:2 přerušili naššim fotbalistům šňůru vítězství,
kkteré se tak zastavilo na čísle
14. vyhraných utkání v řadě.
Opravdu skvělá vizitka dešanského fotbalu.
(Karel Poláček)

