3/2011

VÝTISK ZDARMA

ČERVENEC

ROČNÍK 3 • VYDÁVÁ OBEC DEŠNÁ

12

BĚLČOVICE DANČOVICE DEŠNÁ HLUBOKÁ CHVALKOVICE PLAČOVICE
Č
RANCÍŘOV
ÍŘ

Vše odstartovalo v pravé nedělní poledne skokovou soutěží do 80 cm také zvanou „hobby“, která byla společně s další
kategorií „L“ součástí meziná-

Jubilejní 30. ročník
jezdeckých klání v Dešné
byl Simovski Dušan s Trinity
ze Stáje Malkovská a bronz
si vyskákala Zichová Markéta s Albertem taktéž ze Stáje
Malkovská.

Slovo úvodem

Poslední zvonění
Čtěte na straně 5

pro páťáky

Školní Na straně 4
představení
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rodního Česko-rakouského poháru.
Na start se přihlásilo 20 jezdců. Parkúr zajela nejlépe
Bečková Martina s Juliet
z JK Tyko Čepí. Druhým v cíli

Druhou soutěží v pořadí byl
parkúr se stupňovanou obtížností do 100 cm, kterého
se zúčastnilo 17 jezdců. Jako
první se v této soutěži umístil Plas Josef s Grace 7 z JK

Hasičské
závody
V naší obci se díky místnímu Sboru
dobrovolných hasičů a jejich rodinných příslušníků 28. května pořádal
4. ročník Memoriálu Jaroslava Mrkvy.
Celý sobotní program zahájily aerobní
taneční skupiny Hvězdičky a Pusinky z DDM
v Dačicích. Pod vedením Jarky Bačákové
podala děvčata velice
sympatický výkon.

Děti Strana 2
slavily
svůj
svátek

Do samotné soutěže „O putovní pohár“
v požárním útoku se
přihlásilo celkem patnáct mužských družstev a dvě družstva
žen.
Pokračování na str. 2

Dětské
rybaření
v Dešné
Strana 4

něm Beatrice z JK Cavalier
Rynárec, která v předešlé soutěži obsadila třetí příčku. Druhá
skončila Dvořáková Radka
s Bajkar Secret ze stejné stáje a bronz si odvezla Šámalová
Kristýna s Eliškou 2 z SSCHK
Jindřichův Hradec.
Poslední skokovou soutěž
kategorie „L“, která je součástí
již zmiňovaného Česko-rakouského poháru vyhrála Dvořáková Radka s Bajkar Secret
z JK Cavalier Rynárec, druhý
byl Veselý Miloš s Džibara ze
stáje Veselý Čechtín a třetí se
umístila Vaňková Klára s Chapmanem z JK Jakubov.
Po skončení skokových soutěží následovaly dostihové soutěže, kde jako první v pořadí byl
dostih „Ponny“, ve kterém se na
třetím místě umístila Markéta
Zichová s Albertem ze stáje
Karla Svobody z Dančovic.
Poté se běžel hlavní dostih
dne „Malá Dešanská steeplechase, memoriál Štěpána Prýgla“.
Pokračování na str. 2

Světový běh
harmonie v Dešné
FOTO: KAREL POLÁČEK

Naše obec měla prostřednictvím základní školy čest 20. května
přivítat účastníky světového běhu harmonie. Pokračování na str. 3

Čtěte na straně 6

chybu, nebo pracovní volno
strávit v české kotlině v různých kempech, chatách,
chalupách, u příbuzných či
v malebných hospůdkách.
Jsou i tací, kteří celou dovolenou tráví doma a pracovně. Každý to svoje léto tráví
po svém, ale jedno by pro
všechny mělo být společné,
a to strávit tento časový
úsek kalendářního roku se
sluncem nejen nad hlavou,
ale i v duši. Prázdniny a jejich nádech bezstarostnosti
a dobrodružství patří hlavně dětem. Dětské tábory
s různou tématikou, prázdniny u dědy a babičky, strýce či tety, jsou jedinečnými
a nelze je ničím nahradit.
Na stromech dozrály třešně, sem tam dozrála letní
jablka, na poli dorostl hrách
a v zahradách se žlutí angrešt, nebo červená či černá
rybíz. Kolo je nedílnou součástí prázdninových dní a
plavky vlastně nemá smysl
svlékat. Zastavte se VY dospělí a vzpomeňte si, co pro
vás slovo prázdniny znamenalo. PAMATUJETE?
(Poláček Karel)

Dolní Záliší. Druhé místo obsadila Hengstberger Beatrice s Sohaj z Rakouska a třetí
místo patřilo Peštové Anetě
s Lunou z JK Betty. Letošní
jubilejní ročník byl premiérou
soutěže ve vozatajství. Záměr
pořadatelů obohatit program
novým atraktivním závodem se
více než zdařil. Závod vyhrál
a první cenu (sele) si z Dešné odvezl Durda František
z Dolních Lažan.
Program pokračoval skokovou soutěží kategorie „Z“, ve
které startovalo 25 koní a 13
se muselo zúčastnit rozeskakování.
Nejlépe svůj závod zajela
Plucarová Veronika s Ikarusem z JK Nika. Druhý skončil
Plas Josef s Damonou z JK
Dolní Zálší a třetí místo obsadila Veselá Petra s Beatrice
z JK Cavalier Rynárec.
Následoval parkúr kategorie
„ZL“, ve kterém ze základním
kola postoupilo 12 koní do rozskakování, ve kterém se podařilo zvítězit Veselé Petře s ko-

Změna ve Závody
vydávání Čtěte na straně 8
rybářských poštovních
holubů
lístků

SStrana
St
rana 8

Poslední víkend měsíce
června se v Dešné konal
již 30. ročník koňského
zápolení ve skokové
soutěži s dostihovou
třešničkou na samém
konci dne.

Fotbalové
jjaro

Horký vzduch se ani
nehne, na zahradách a dvorech vyrostly bazény s křišťálově modrou vodou, ve
kterých se horkem unavení
lidé osvěžují. Obrovské plechové kolosy se plouží po
polích, aby sklidily, co jejich
majitelé zaseli. Obyvatelé
obce tráví tento čas různorodě. Dovolená u moře, kde
poleženíčko s Dešanskými
novinami na pláži nemá
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Jubilejní 30. ročník

Pokračování ze strany 1

jezdeckých klání v Dešné

Tento dostih se běžel na
3400 metrů a první v cíli byla Urbanová Nikola s Leroway ze stáje Pacal Borek.
Druhé místo obsadila Šámalová Kristýna s Thálií z SSCHK
Jindřichův Hradec a krásné
třetí místo obsadila Chvojková Eva na koni Rellus z doPokračování ze strany 1
Jako první se na základnu postavili naši
borci, kteří konečným
časem 20:13 posadili
laťku hodně vysoko.
Dlouho se s tímto časem drželi na první příčce, ale nakonec se, jako loňský rok, radovali
z třetího místa. Soutěž
vyhrálo družstvo z Mladoňovic a druhou příčku
obsadili borci z Hornic.
Další pořadí: 4. Želetava
B, 5. Police, 6. Želetava
A, 7. Dešná B, 8. Třebelovice, 9. Oponěšice, 10.
Bítovánky, 11. Písečné
B, 12. Písečné A, 13. Vratěnín, 14. Starý Patřín a

mácí stáje Vinklárek Dešná.
Celý nedělní program již tradičně uzavřelo „Krokové derby“, ve
kterém jelo trio starých mazáků. V tomto klání už nejde ani
tak o umístění, jako o pobavení
publika. Kolečko kolem kolbiště se spláchlo jedním pivečkem zvládnutým na ex (domá-

cí Karel Svoboda jasně zvítězil)
a na konci druhého okruhu bylo v cíli rozhodnuto. Jako první dokráčel Šámal Stanislav,
druhý Svoboda Karel a třetí
Pelikán Vojta.
Po celý den bylo velmi dobře
zajištěno výborné občerstvení,
především hasičské bramborá-

ky, které připravovalo známé
duo žen paní Musilová a paní
Krejčová. Jako každý rok, tak
i letos organizoval celou akci pan Vladimír Vinklárek s ko-

Hasičské závody

na 15. místě
skončily Uherčice.
Letos
Do dalších bojů takměla naše obec v soutěži dvě želízka. Kromě zvaného „finále“ (útočistarých matadorů se na lo se na dvě béčka) se
prvních
start postavili i naši ben- kvalifikovalo
jamínci a premiéra před
domácím publikem se
jim zdařila. Mezi vodou
otřelými pardály obsadili krásnou sedmou
příčku. Sobotní deštivé
odpoledne svou účastí
zkrášlila i dvě družstva
žen, která do naší obce
zavítala z Hornic a Vratěnína. Nakonec byla děvčata z Hornic úspěšnější
a vyhrála ženskou kategorii.

Rok se s rokem sešel a v Rancířově
se opět slavil dětský den.

FOTO: KAREL POLÁČEK

pět družstev výsledkové
listiny z první části soutěže. Místní borci útočili
jako třetí v pořadí a s do-

FOTO: KAREL POLÁČEK

lektivem. I přes malou nehodu jedné z jezdkyň, která je již
v pořádku, dopadla celá sportovní akce na výbornou.
(Poláček Karel)

saženým časem 17:76 dokázali zvítězit.
Odměnou za první místo jim bylo selátko. Na
druhém místě skončili
a soudek pivečka si odvezli hasiči z nedaleké
Police. Třetí příčku vybojovaly Hornice, kterým
byly odměnou šišky salámu. Vítěz základní části Mladoňovice skončil
jako čtvrtý a na pátém
místě se umístnili borci
ze Źeletavy B.
I přes deštivý den se
našli diváci, kteří si hasičské zápolení nenechali
ujít. Každý měl možnost
ochutnat grilované klo-

básky či smažené bramboráčky, které připravovaly zkušené kuchařky,
či něco na spláchnutí
v podobě pivečka, gročku, svařáčku či něčeho
ostřejšího. Ono v sobotním sychravém počasí to
ani jinak nešlo.
Místnímu svazu dobrovolných hasičů patří velký dík za jejich čas,
který věnovali na přípravu a celkovou organizaci
sobotního odpoledne.
Memoriál Jaroslava Mrkvy se stal tradicí, která do
naší obce patří a místním
hasičům nezbývá než popřát
na příští ročník lepší počasí.
(Poláček Karel)

Děti slavily svůj svátek

Místní dobrovolníci na sobo- Ke každému stanovišti se potu 11. června pro děti připravili stavil některý z rancířovských
tradiční kolečko různých úkolů. rodičů. Za zvládnutí jednotlivého úkolu děti obdržely lístečky, které
pak měly možnost
vyměnit za různé
cukrovinky či jiné
předměty.
K posilnění a zahnání hladu se
opekly špekáčky,
osmažily hranolFOTO: KAREL POLÁČEK
ky a ke spláchnutí

Zápis ze zastupitelstva obce Dešná ze dne
28. června 2011
• Byla schválena účetní závěrka a rozdělení zisku společnosti Spobema Dešná s. r. o. Spobema
skončila v roce 2010 se ziskem 74 498 Kč. Tento
zisk se převede na účet 428 – zisk z minulých let.
Zastupitelstvo se dále usneslo, že toto jednání
je zároveň zasedání valné hromady společnosti
Spobema Dešná s. r. o.

všech těch dobrot byla výborná točená limonáda s neméně
chutným pivečkem. Sobotní
velmi pěkné počasí a možnost
si sousedsky popovídat vylákaly k posezení na farské zahradě i spousty dospěláků nejen
z Rancířova. Samozřejmě i letos nechyběla již tradiční vyhlášená místní tombola, která
se skládala z toho, co kdo daroval. Každý, kdo se chtěl losování tomboly zúčastnit, si mohl
za symbolickou cenu lístky za-

koupit. Losování se chopili sta- jakéhokoliv zisku jsou ochotni
ří protagonisté Tonda Mrkva a akce tohoto typu pořádat.
(Poláček Karel)
Pepa Krpoun. Snad každá ratolest, ale i dospělák,
si nějakou tu malou
výhru z dětského
dne odnesl.
Všichni návštěvníci byli s organizací
této akce spokojeni. Pravdou je, že se
v dnešní tak uspěchané době najdou
FOTO: KAREL POLÁČEK
lidé, kteří bez vidiny

ce pro hospodaření s majetkem, směrnice k DPH,
• Byl schválen závěrečný účet obce Dešná za rok
směrnice upravující oběh účetních dokladů, in2010 a obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místventarizace majetku a závazků, směrnice k finančních poplatcích. Poplatky zůstaly stejné, změnila
ní kontrole a směrnice k tvorbě vnitřních předpise pouze legislativa.
sů. Zastupitelé neměli námitky a aktualizaci uve• Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovými
dených směrnic odhlasovali.
opatřeními v příjmech a ve výdajích – rozpočtové
• Dále zastupitelé schválili návrh zápisu do kroniky
opatření č. 3/2011.
za rok 2010 předložený paní Tomšíkovou.
• Prodloužila se lhůta pro sbírku na kostel v Dešné – sbírka probíhala již v loňském roce, probíhá • Byly odepsány pohledávky na podrozvahové
účty. Zastupitelé se seznámili s pohledávkami.
i letos. O přispění bude požádána i podnikatelská
Na některé dlužníky by měla být podaná exekusféra. Starosta navrhl prodloužit sbírku do konce
ce. Zastupitelé pověřili starostu jednáním s právletošního roku. Z výnosu se zakoupí hodiny na
níkem a paní Veselou zjištěním, jak se dají něktevěž.
ré nedobytné pohledávky úplně zrušit. Starosta
• Aktualizace vnitřních směrnic – účetní předložila
i paní Veselá budou o výsledcích jednání inforaktualizované směrnice k zpracování účetnictví,
movat na příštím zastupitelstvu.
směrnice k rozpočtovému hospodaření, směrni-
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Místní rybářský spolek uspořádal u příležitosti mezinárodního dne dětí pro naše
nejmenší občánky rybářské závody.
Samotného klání se v sobotu
4. června na rybníce Koupalka
zúčastnilo 19 chlapců a dívek.
Proběhla obvyklá procedura
přihlášení a seznámení s pravi-
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Dětské rybaření v Dešné

dly, poté byl odtrouben začátek
samotného závodu. Na dětech
byla znát radost, nadšení a očekávání, kdo první uloví kapra či
alespoň okouna, bělici či cejna.

Světový běh

Po první části závodu bylo pro
děti připraveno občerstvení,
ale i doprovod a ostatní diváci
se mohli osvěžit jedním točeným.

Prvního kapra o délce
27 cm ulovil Jan Pechek
z Lovčovic. Po ukončení závodu mu tento úlovek stačil k získání poháru a medaile
za třetí místo. Na druhé příčce se
umístila domácí matadorka Karolína Poláčková,
která zdolala kapra o délce 29 cm
a odměnou jí byla taktéž medaile a pohár. První
místo obsadil Vít
Trojan z Mysletic,
který ulovil kapra o délce 44 cm
a zároveň získal
FOTO: KAREL POLÁČEK
i cenu za největší

vání
Pokračony 1
World Harmony Run zaa
r
t
ze s
ložil v roce 1987 sportovec,
umělec a mírový filozof Sri
Chimony. Hlavním a jediným cílem je inspirovat lidi
nejrůznějších národů a kultur k toleranci, porozumění
a spolupráci. Běh harmonie
probíhá ve 140 zemích světa, a také naše obec se stala jeho součástí. Děti z naší školy spolu s pedagogy
a panem starostou se k běžcům z občanského sdružení
World Harmony Run přidaly
na začátku Dančovic. Spo-

harmonie v Dešné

lečně pak doběhli na kolbiště, kde hosté názornými
scénkami ukázali dětem co
si mají pod pojmem harmonie představit a jak je důležité, aby každý člověk začal sám u sebe. Mezi běžci
v Dešné byli příslušníci různých zemí světa. Naše děti
měly možnost poznat běžce z Běloruska, Ruska, Maďarska, Nizozemí, Austrálie,
Ukrajiny, USA, Irska, Itálie,
Japonska, Nového Zélandu
a Anglie. Všichni společně
zazpívali znělku běhu har-

FOTO: KAREL POLÁČEK

úlovek. Každý na stupních vítězů byl ještě obdarován poukazem na výběr rybářského
a sportovního zboží v prodejně
sportu v Jemnici. Ostatní děti si
postupně vybraly cenu podle
toho, jak se umístnily v závodě.
Díky sponzorům byli sladkým
balíčkem obdarováni všichni
účastníci.
Poděkování patří členům rybářského spolku v Dešné, kteří tuto akci pro naše nejmenší
uspořádali.
(Poláček Karel)
monie, která v překladu vyjadřuje, že jsme jednotou
a plností zítřejšího slunce.
Symbol běhu harmonie „hořící pochodeň“ pak putovala z rukou těch nejmenších
až k poslednímu účastníku
dešanského setkání s tím,
že každý si mohl nesobecky přát něco pěkného pro
někoho druhého. Děti z naší
školy poté svým novým kamarádům zazpívaly písničku, a běžci po malém občerstvení vyrazili na další etapu.
(Poláček Karel)

FOTO: KAREL POLÁČEK

„ O dešanské sele “ u vody
Poslední červnovou sobotu se v Dešné na Koupalce
konaly rybářské závody.
Tentokrát přišli své rybářské umění předvést dospělí.
Před osmou hodinou proběhla prezentace soutěžících s následným rozlosováním jednotlivých úseků pro samotný
lov. Perličkou dne bylo ulovení
kapra o délce 55 cm na prázdný háček při zjišťování hloub-

ky před samotným zahájením
soutěže. Bohužel úlovek nemohl být uznán. Celé klání doprovázelo chladné proměnlivé počasí. Před samotným koncem
okupovali pomyslné stupně
vítězů borci z přespolních obcí.
Když hodiny ukazovaly za pět
minut dvanáct, zachránil čest

FOTO: KAREL POLÁČEK
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dešanských rybářů starosta obce Adam Alois. Ulovený kapr o
délce 50 cm mu zajistil trofej
za největší úlovek a zároveň ho
katapultoval na celkově druhou příčku. První místo obsadil
Černý Standa z Moravských Budějovic, který jako jediný ulovil

více jak jednoho kapra a získal
tak 146 bodů. Třetí příčku si vychytal Šmahel Zdeněk z Knínic.
Od pátého do osmého místa
se seřadily zástupkyně žen, a
to v pořadí Prodělalová Blanka,
Graňáková Táňa, Šmídová Šárka a Veselá Mirka. Lze jen kon-

statovat, že před sebe nepustily ani jednoho místního rybáře
(gentlemani ještě nevymřeli).
Celá akce se vydařila, ceny se
rozdaly a sele, nedá se nic dělat, to odjede do M. Budějovic.
Gratulujeme a Petrův Zdar!
(Poláček Karel)
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inky
Překvapení nejen pro mam

Školní představení

Ani letos nezapomněli žáci ZŠ a MŠ Dešná svým vystoupením
udělat radost maminkám a babičkám k jejich svátku (8. 5. Svátek
matek) a také tatínkům a dědečkům ke dni rodiny (15. 5.).
Představení se hrálo
v sále KD v Dešné v pátek 13. 5. v 16.00 hodin.
Bohužel zrovna v tu dobu probíhal semifinálový zápas naší hokejové
reprezentace, a tak někteří tatínci vůbec nepřišli, nebo seděli jako
na trní.

Celým pásmem provázeli konferenciéři Romana Štěpničková a René Tříletý, na úvod zazněla písnička pro maminky k svátku a pak
zahrály děti z mateřské
školy pohádku O kohoutkovi a slepičce,
poté děvčata zatanči-

FOTO: KAREL POLÁČEK

la a zazpívala písničku
Červený šátečku a potom každý školkáček
přednesl krátkou básničku.Po nich přednesly
básně také dvě školačky, Ida Račická a Alena
Padrnosová, ta dokonce svoji vlastní tvorbu.
Mladší děvčata z krouž-

ku hraní na flétnu: Jana
Samková, Ida Račická
a Nikola Janáková zahrály několik písniček
na flétnu, např. Běžela
ovečka!, po nich i starší Romana Štěpničková, ta hrála již písničky
složitější, např. Massachusetts. Následovalo
opět několik básniček
a po nich nastoupily děti z dramatického kroužku s pohádkovým příbě-

hem o zvířátkách s názvem Lesní hádky do
pohádky. Jako vtipná
mezihra vstupovala do
představení paní uklízečka se sluchátky na
uších v podání Františka
Samka. Na klávesy zahrála Karolína Poláčková několik skladeb, např.
Panenku a spolu s paní
učitelkou Doležalovou
čtyřručně např. skladbu
Barkarola. Následova-

ly opět další básničky
a znovu děti z dramatického kroužku s pohádkou Liška a zajíc.
Na závěr vystoupily
děti z tanečního kroužku pod vedením paní
Ludmily Formánkové.
I letošní vystoupení se moc povedlo
a děti si zaslouží za
svou snahu velikánskou pochvalu. (V;P)

Jak jsme vybírali na dešanský kostel…
„Provedeno s přispěním fondů EU“. Jistě znáte tyhle vat do rancířovského kostela nulosti, má
bývalý stanápisy, které se objevují na různých stavbách, plaká- a podobná kdy a kdyby.
Na nikoho se nezlobím. Jsem rosta obce
tech a ve sdělovacích prostředcích.
I v naší obci byla provedena
spousta akcí s příspěvkem EU.
Vždycky mě rozesmávala důslednost, s jakou evropští úředníci vyžadovali zobrazovat tuto
informaci na všech sloupích.
Nyní jsem to pochopil a děkuji za to několika málo občanům
Hluboké a Rancířova.
Vyhlásili jsme sbírku na kostel sv. Jana Křtitele v Dešné.
Znovu všem, kteří přispěli,
upřímně děkuji. Zvlášť děkuji
našim hasičům. Obešli místní
části a obec Lovčovice a vybrali
docela slušné peníze.
Tenkrát se nešlo do Rancířova a Hluboké – ozývaly se hlasy
občanů, dokonce zastupitelů,
že oni mají přece svou farnost a
svůj kostel. Proč přispívat zrovna do Dešné, když ta jim taky
nic nedala a nedá. Vzápětí se, k
mé upřímné radosti, ozvalo několik přátel z těchto vsí a chtěli darovat také. Ostatně, vůbec
první, kdo do sbírky nemalou
částkou přispěl, byla paní Alena Bláhová z Rancířova. A tak
jsme se rozhodli, že v Rancířo-

vě a Hluboké budeme prosit
také.
S místním farářem p. Michalem Polendou a zástupcem
sedmé velmoci a zároveň místostarostou Karlem Poláčkem
jsme jeden červnový podvečer
vyrazili do „jámy lvové“. Nikdo
z nás nepochyboval o smyslu naší mise, ale rozpačitost
na nás byla patrná, tedy určitě
alespoň na mně. Naštěstí obavy zůstaly z velké části nenaplněné. Hned
na první štaci,
u Cejpků v Hluboké, jsme byli mile přivítáni a tak to šlo
vlastně stále.
Ale marná sláva,
všechno
není růžové.
Museli jsme si
v yslechnout,
kdy že budeme
vybírat taky na
kapličku v Hluboké a kdy budeme investo-

přesvědčen, že to vyplývá z neinformovanosti, za kterou si
můžeme sami. Schválně jsem
si nechal vytáhnout příspěvky,
které obec věnovala na opravu kostela v Rancířově. Za posledních 5 let je to 172 tis. Kč.
Nevím, zda je to málo nebo
moc, každopádně se zastupitelstva upřímně snažila pomoci při opravách. Navíc, jak jsem
se dozvěděl, velkou zásluhu na
dotacích na rozsáhlou opravu
kostela, která proběhla v mi-

… aneb co má
společného EU
a kostel v Rancířově

pan J. Dvořák. Tak ať
se nám proboha
nikdo nesnaží namluvit, že si prostředky
sehnali rancířovští sami. Moc
prosím zastupitele, aby v místních částech dobře informovali spoluobčany v duchu motta:
„Provedeno s přispěním naší
obce“. Přehnaný lokální patriotismus a rozdmýchávání pocitů malosti a ukřivděnosti je
cesta do pekel,
která
spolupráci
ničí. Musíme si zkrátka vzájemně pomáhat.
A tenhle cíl –
nastartování
pocitu sounáležitosti –
sleduje sbírka hlavně!
Naštěstí nejsilnější
pocit, který jsem zažil
FOTO: KAREL POLÁČEK

byla úcta. Moji „spolusběrači“
vám potvrdí, že jsem byl dojatý, když jsme navštívili člověka životem, nebo Pánem
Bohem chcete-li, tolik zkoušeného, který v žádném případě
nemá peněz nazbyt – Jardu
Rathouského z Rancířova. Ten
úžasný kluk vytáhl dvě stovky,
a s úsměvem jemu vlastním
a slovy „no jasně chlapi, dyť je
to na dobrou věc“, nám je věnoval.
A tak mi na závěr dovolte
osobní poděkování: „Milý Jardo, nikdy jsem nepochyboval,
že jsi fajn člověk. S úctou sleduji jak se snažíš a pereš se životem. V tomhle úsilí se Ti budeme snažit pomoci. Opět jsi
prokázal, že máš víc než mnozí
bohatí – dobré srdce. Dík za celou obec.“
A v tomhle duchu přátelé,
děkuji i Vám ostatním, kteří jste
přispěli.
Lojza Adam
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Hrátky s petkami
Od letošního dubna jsme my, děti (ale jen vou. A to není všech- UFO, mobilní telefon
no. Ke zvířatům jsme a motýlka.
některé) vyráběly zvířátka z pet-lahví.
Nejdříve jsme začali
vyrábět pod vedením
Ivety Mocharové velblouda, původně osla.
Po „kostře“ z petek jsme
pak našili různé látky,
korálky a vlnu. Neřekli
byste, ale takové zvíře
je docela těžké, protože má nohy naplně-

né štěrkem, aby stálo.
Krátce předtím, než
jsme dokončili velblouda, začali jsme vyrábět žirafu. Ta už byla
větší. Oproti velbloudovu metru má žirafa 211 cm. Žirafu jsme
nepošívali látkou, ale
natřeli akrylátovou bar-

pak na počítači napsali a vytiskli rodokmen
a rodný list.
Další byla na řadě barokní panenka, ovšem
ta bude dokončena až
příští rok.
Protože jsme se ke
konci roku nudili, vyrobili jsme z pet-lahví
a novin ještě raketu,

Všechny tyto výrobky vyráběli: Alena Padrnosová, Eliška Munková, Romana Štěpničková a Karolína Poláčková. Při výrobě ještě
trochu pomohli kluci
Karel Mařík a Jiří Dohn.
Výtvory budou vystaveny ve škole.
Karolína Poláčková
FOTO: ŠKOLA

Exkurze na smetiště
20. 5. 2011 jsme se jeli v rámci environmentální
výchovy podívat na exkurzi do společnosti A.S.A.
Dačice.

FOTO: ŠKOLA

Když jsme přijeli, byl nám
ukázán sklad na tříděný odpad. Byl zatím pouze vytažen
z kontejnerů, takže se ještě musel přetřídit. Bylo nám řečeno,
co se z materiálů vyrábí( pneu,
stavební materiály, kartony...).
Poté se celá škola zvážila a vážili jsme přes 1 tunu! Pak jsme

vyšlapali na velký kopec, který je ze skládky dobře vidět
a kupodivu jsme zjistili, že je
celý z odpadků. Když jsme se
tam doškrábali, dověděli jsme
se všechny zajímavosti: celá
skládka je podložena pneumatikami, ale v Dačicích se nesládkují, že na skládce je místo až

do roku 2025, skládka si vyrábí část své elektrické energie,
na skládce to vůbec nepáchne,
protože veškerý odpad je zasypán hlínou. Když jsme sešli dolů z kopce, tak si všichni šli polaskat ovce, které spásaly trávu
na hromadě odpadků. A co potom ze skládky vlastně zbude?
Pouze obří kopec. Poté jsme
odjeli zpět do školy, kde jsme
se učili ještě 4. a 5. hodinu.
Karolína Poláčková

Výlet do ZOO
v Jihlavě
Dne 28. 6. 2011 jsme se školou a rakouskými dětmi
jeli na výlet do ZOO v Jihlavě.
Bylo krásné počasí. Hned po
příjezdu bylo domluveno, že
do 11 hodin máme my (větší
žáci) rozchod po skupinkách.
Ti menší prochodili ZOO s paní
učitelkou. ZOO byla nádherná,
krmili jsme i zvířata: kozy a ovce. Skoro každý se zastavil na

občerstvení a hlavně na zmrzlinu. Když jsme se v 11 hodin
sešli na hřišti pro děti, každý se
tam dozajista vyřádil.
Ze ZOO jsme přijeli přesně
na odjezd autobusu. Ostatní
hned po příjezdu šli domů.
Karolína Poláčková

FOTO: ŠKOLA

Poslední zvonění
pro páťáky
Školní rok 2010/11 uběhl jako voda a naši základní
školu opět opouštěli žáci 5. ročníku, aby po prázdninách pokračovali ve školní docházce na druhém
stupni jiné školy.

FOTO: ŠKOLA

Letos to byli: Eva Bambušková a Patrik Kulík, kteří odcházejí do školy v Lubnici,
a dále Karolína Poláčková,

„Absolvent ZŠ Dešná 20062011“ a naposled si zazvonili
na školní zvonek.

Všem přejeme mnoho
František Samek a Romana studijních úspěchů, a ať se
Štěpničková, kteří budou po- jim v nové škole líbí a brkračovat v jemnické základní zy si zvyknou na nový řád.
škole. Všichni dostali stužky
(V;P)

3/2011
1/2010

OBEC /NAŠI LIDÉ

6

Sdělení o změně ve vydávání
rybářských lístků
Dnem 1. 7. 2011 nabývá účinnosti novela zákona
o rybářství, která mění mimo jiné i kompetence
ve vydávání rybářských lístků.
Nově vydává rybářský lístek občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem (§ 13
odst. 8 zákona o rybářství),
v jehož obvodu má žadatel
o vydání rybářského lístku trvalý pobyt.
Žadatelé, kteří jsou hlášeni
k trvalému pobytu ve Slavonicích, Písečném, Dešné, Županovicích a jejich místních
částech, žádají od 1. 7. 2011
o rybářský lístek na Městském úřadě ve Slavonicích.
V případě jakýkoliv dotazů,
nejasností a dalších informací, volejte na telefonní čísla:

Správní obvod obce
s pověřeným obecním úřadem

384 401 281 –
Stanislav Tobolka, DiS. –
Městský úřad Dačice,
odbor životního prostředí
(e-mail: ovzdusi@dacice.cz)

Rybářské lístky vydává Městský úřad Dačice
Rybářské lístky vydává Městský úřad Slavonice

Dovolujeme si čtenáře
informovat o „aktuálním demografickém
vývoji“ naší malebné
vesničky.
V současné době žije trvale v Bělčovicích 35 obyvatel.
Z tohoto počtu je 17 občanů tzv. produktivního věku,

Bělčovice v roce 2011...
11 důchodců a 7 dětí, z nich
5 předškoláků. Mužů je 17,
žen 18.
Z důchodců je šest ve věku nad 70 let. Máme zde 26
čísel popisných, ze kterých
je ale pouze 13 domů trvale

Společenská rubrika
Jubilanti:
77 let Koníř Jiří, 20. 7., Rancířov
92 let Matějková Růžena, 22. 7.,
Chvalkovice
87 let Švejdová Marie, 15. 8., Dančovice
76 let Zach Miroslav, 20. 8., Rancířov
87 let Krejčová Marie, 29. 8., Dešná
60 let Chvátalová Jaromíra, 6. 9., Dešná
70 let Mrkva Antonín, 12. 9., Rancířov
60 let Nekula Ondřej, 13. 9., Dešná
83 let Horká Vlasta, 14. 9., Dančovice
70 let Marázová Františka, 18. 9.,
Rancířov
60 let Bláhová Věra, 21. 9., Rancířov
Narození:
Havlíková Zuzana, Bělčovice, 5. 5. 2011

obydleno. I přes tato nepříliš
optimistická čísla se, bohudík, v posledních letech začíná „statistika vývoje“ obracet k lepšímu.
V obci žijí 4 mladé rodiny,
které se „nebojí přivádět na

svět děti“ a naše vesnička
zase mládne. Nejen matematicky, ale i atmosférou na
návsi, dětském hřišti a frekvencí „jezdících“ kočárků,
což je velmi dobré zjištění!
(JHA)

Bělčovice mládnou
V minulém čísle jsme informovali o nejmladším občánkovi Bělčovic
Adámku Halouzkovi. Tato informace už ale není aktuální!
V měsíci květnu převzala
tuto „štafetu“ malá Zuzanka
Havlíková, kterou, tak jak je
v Bělčovicích při podobných
osobních výročích a životních
událostech zvykem, navštívili
členové osadního výboru paní Vlasta Halouzková – v náručí se Zuzankou a pan Jindřich
Olšanský. Popřáli malé Zuzance a šťastným rodičům Olince
a Kamilovi Havlíkovým hodně
zdraví a pohody do dalších
let. Vyslovili přání, aby další mimčo nenechalo na sebe
dlouho čekat.
(JHA)

384 401 820 – Dana Matulová –
Městský úřad Slavonice
(e-mail:
podatelna@slavonice-mesto.cz)

Lapka dopaden
Vykutálený 32letý lapka
v měsíci dubnu v nočních
hodinách odcizil v obci na
slavonicku z volně přístupné, neoplocené a nevyznačené zahrady domu celkem tři kamenné sloupky.
Tyto odvezl k sobě domů
v úmyslu je prodat. Svým
jednáním poškozenému
způsobil škodu ve výši nejméně 6000 Kč. Následně
po krádeži se dozvěděl, že
věc šetří policie, neváhal
a sloupky vrátil na původní místo v domnění, že policie nic nezjistí. Slavonické muže zákona však svým
jednáním neošálil. Policisté
pachatele ustanovili a rovněž zjistili, že ve svém „oboru“ rozhodně není žádným
nováčkem, neboť byl za
obdobné jednání soudem
odsouzen, kdy mu byl uložen trest odnětí svobody
nepodmíněně ve výměře
35 dnů. Policisté muže obvinili z přečinu krádeže, kdy
jeho trestní stíhání probíhá
na svobodě.

Návesní kaplička přilákala
zloděje
Dosud neznámý lapka v období od 10. května
do 28.června tohoto roku
vnikl po vytlačení výplně
vstupních dřevěných dveří do vnitřních prostor návesní kapličky v obci Dešná, místní část Chválkovice,
na Slavonicku. Zde nikým
neviděn odcizil dřevěný
svícen se dvěma svíčkami. Pachatel objekt opustil
stejnou přístupovou cestou. Způsobená škoda činí
nejméně 700 korun. Případem se zabývají slavoničtí
policisté.

FOTO: JAROSLAV HAVLÍK
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Curych – zleva kostel Fraumünster, St. Peterskirche,
vpravo Grossmünster.
FOTO: DUŠAN WEIGL

Centrum Curychu
Curych je nejvýznamnějším kulturním a hospodářským centrem Švýcarska, ale také světovou
metropolí finančního světa.
Jistě má návštěvníkům co
nabídnout. Zajímavé Švýcarské zemské muzeum, muzeum výtvarného umění a pro
znalce kávy muzeum Johann

Jacobs a další, 50 galerií. Nebo relaxaci v některých z parků k nejstarším patří Lindehof z 13. století nebo Čínské
zahrady,dále ZOO, botanic-

Památník Hanse Waldmanna,
vzadu Grossmünster.
FOTO: DUŠAN WEIGL

kou zahradu. Město s méně
než 400 000 obyvateli zasazené do krásné krajiny na
severním konci Curyšského
jezera upoutá nejednoho návštěvníka. Je potřeba se předem rozhodnout, co zajímavého chcete navštívit, protože vše je nemožné za 1 den
stihnout.
Pojďte se mnou
na malou ochutnávku
starého
centra.
Kostel
Grossmünster nabízí z věže pěkný výhled na celé město, a stojí
za to vystoupat
schody a mít Curych jako na dlani. Románský kostel je jeden ze tří
hlavních kostelů Curychu spolu s Fraumünster
13. stol a St. Peterkirche, na druhém břehu
řeky Limmat, která vytéká
z jezera a dělí město na dvě
části. St. Peterkirche s největšími věžovými hodinami
v Evropě o průměru ciferníku
8,7 metrů. Na stejném břehu
je bohatě vyzdobená radnice dokončená roku 1698. Na
východním břehu řeky se
nachází historické cechovní
domy. Pokračuji dále po pěší zóně známé nejelegantnější nákupní ulice Banhof-

strasse – nádražní ulice, výklady předvádějí svět luxusu,
žádná významná značka zde
nesmí chybět. Přehlídka šperků, hodinek, módy či uměleckého zboží a starožitností.
Curych se mnohokrát umístil
na předních místech v žebříčku měst s nejvyšší kvali-

s sebou nesou dlouholetou
tradici, brouzdám se a čerpám zajímavosti,kterých není pomálu. Narazím na krásného auto-veterána. Už jsem
ho zahlédl z věže kostela, jak
ho chlapík svátečně projíždí. Foto do sbírky nemohlo
chybět. Po chvilce přistupuje pán – už jsem myslel, že je
zle. Ale naopak proneseme
mezi sebou pár vět a klidně
by mi i s autem přeparkoval,
abych si ho lépe vyfotil. Člo-

FOTO: DUŠAN WEIGL

tou života na světě. Napomáhá tomu jistě i nízká daňová
sazba, která láká investory,
nemalou měrou se na tom
podílí jistě i zdejší univerzity. Curyšská univerzita spolu s Federální polytechnikou
považovanou za velmi kvalitní dává dobrý vstup studentům do života. I uplatnění ve
výzkumných centrech některých zahraničních firem, které zde sídlí. Procházím si staré
uličky ,pozoruji nápisy, které

věk by spíše čekal pána s nosem nahoru, ale toto byl milý člověk. Vůbec nedával najevo svůj majetek. Nechtěl
jsem narušovat jeho pohodu, proto jsem přeparkování
odmítl. Popřáli jsme si hezký
den a kráčím si to k parkovišti
najít to moje autíčko.
Celkem unaven touláním
a poznáním jedu zpět. Den
stál za to, a jistě si toto nádherné město v budoucnu
projdu z jiné strany.
DW
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Závody poštovních holubů
Každý víkend probíhá vždy jeden ze závodů poštovních holubů, kterých se účastní naši velcí holubáři
Nehyba Josef, Krátký Jan a Veselý Luboš. Jsou členy
v oblastním sdružení OS Horácko, ZO Moravské
Budějovice. Je to spolek sdružující chovatele poštovních holubů na Českomoravské vysočině.
1. 5. 2011 Hořovice
Počet nasazených holubů 1071
Délka letu 155 km
Nehyba J. celkově 5 bodovaných holubů, nejlepší z nich
obsadil 4. místo
Veselý L. celkově 5 bodovaných holubů, nejlepší z nich
obsadil 47. místo

holubi, nejlepší z nich obsadil
128. místo
Veselý L. celkově 2 bodovaní
holubi, nejlepší z nich obsadil
268. místo

14. 5. 2011 Chomutov II.
Počet nasazených holubů 1347
Délka letu 225 km
Nehyba J. celkově 3 bodovaní
holubi, nejlepší z nich obsadil
8. 5. 2011 Chomutov I.
70. místo
Počet nasazených holubů 1435
Veselý L. celkově 2 bodovaní
Délka letu 225 km
Nehyba J. celkově 4 bodovaní holubi, nejlepší z nich obsadil

128. místo
holubi, nejlepší z nich obsadil
Krátký J. celkově 1 bodovaný 17. místo
holub, obsadil 228. místo
5. 6. 2011 Chomutov III.
22. 5. 2011 Halle I.
Počet nasazených holubů 1319
Délka letu 225 km
Počet nasazených holubů 1274
Nehyba J. celkově 5 bodovaDélka letu 373 km
Nehyba J. celkově 6 bodova- ných holubů, nejlepší z nich
ných holubů, nejlepší z nich obsadil 116. místo
Veselý L. celkově 2 bodovaní
obsadil 26. místo
holubi, nejlepší z nich obsadil
128. místo
29. 5. 2011 Halle II.
Počet nasazených holubů 1081
Délka letu 373 km
12. 6. 2011 Halle III.
Nehyba J. celkově 3 bodovaní Počet nasazených holubů 913
holubi, nejlepší z nich obsadil Délka letu 373 km
107. místo
Nehyba J. celkově 2 bodovaní
holubi, nejlepší z nich obsadil
30. místo
5. 6. 2011 Herborn
Počet nasazených holubů 321
Délka letu 555 km
19. 6. 2011 Aachen
Nehyba J. celkově 4 bodovaní Počet nasazených holubů 242

Na začátku května začala holubářská sezóna.
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Našim holubářům přejeme
mnoho úspěchů do dalších
závodů. Letu zdar!
Délka letu 702 km
Nehyba J. celkově 2 bodovaní
holubi, nejlepší z nich obsadil
4. místo
Krátký J. celkově 1 bodovaný
holub, obsadil 2. místo
V celkovém pořadí z 66
účastníků je prozatím Nehyba J. na 15. místě, Krátký J. na
45. místě a Veselý L. na snímku
je na 38. místě.
(vv)

Hasičská sezóna je v plném proudu
Hasičská sezóna je v plném proudu a naši muži sbírají
cenné body. V tomto roce došlo k jedné velké změně. Bylo
založeno druhé hasičské družstvo, které tvoří Račický
Adam, Coufal Aleš, Veselý Luboš, Kristek Tomáš, Tříletý
Libor, Veselý Patrik a Svoboda Milan.
21. května se naši
muži zúčastnili první
soutěže ve Lhoticích,
kde získali krásné první místo v čase 24,35 s.
Mladí hasiči se umístili
na pátém místě s ča-

sem 38,47 s. Soutěž tu
je pozměněna, neběžel se tu pouze jeden
hasičský útok, ale běžely se dva útoky.
Další soutěž se konala 5. června v Mla-

kde ale útok nedokončili.
O týden později 25. června se mladí
hasiči zúčastnili soutěže v Jemnici, kde
doňovicích, kde se na- získali pěkné 10. mís(vv)
šim mužům příliš ne- to.
dařilo a skončili na poDo dalších závodů
sledních příčkách.
18. června se naši přejeme našim
mladí hasiči zúčastnili hasičům mnoho
soutěže v Uherčicích, úspěchů.
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Fotbalové jaro
Peč–Dešná 0:8
Branky: Ďurač Rudolf 3, Latter
Miroslav, Pikart Lukáš, Novotný
Milan, Píša Michal, Šteif Jan.
Dešná–Popelín 7:2
Branky: Ďurač Rudolf 3, Novotný Milan 2, Bačák Bronislav 2.
Dešná–Nová Bystřice B 6:4
Branky: Ďurač Rudolf 2, Lukšan
Josef, Bačák Bronislav, Píša Michal, Šteif Jan.

Konečná tabulka – sezóna 2010–2011
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

Zápasy
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
16
17
16
10
9
8
9
6
7
7
5
4

R
4
1
4
4
3
4
0
5
2
1
5
3

P
2
4
2
8
10
10
13
11
13
14
12
15

Skóre Body
94:29 52
92:39 52
76:25 52
52:46 34
64:50 30
56:60 28
60:64 27
44:74 23
30:70 23
43:80 22
39:64 20
27:76 15

Horní Pěna–Dešná 3:5
Branky: Ďurač Rudolf 2, Novotný Milan 2, Vařák Bronislav
Dešná–Třebětice B 6:0
Branky: Píša Michal 4, Novotný
Milan 2
Nová Včelnice B–Dešná 3:4
Branky: Novotný Milan 2, Ďurač
Rudolf, Píša Michal
Po nevydařeném prvním zápase v Jindřichově Hradci, kde
naši svým výkonem vůbec nepřesvědčili, rozjeli nekonečnou
šňůru vítězných zápasů. Takto
odehraná jarní část nemá v novodobé historii dešanského
fotbalu obdoby. Skvělé výkony
a osm výher v řadě dopomohly
našemu týmu k druhému místu. O prvenství a jistý postup
přišli jen díky špatné bilanci
vzájemných zápasů s J. Hradcem. To ale neplatí v tabulce
střelců. Mezi první čtveřicí figurují hned tři Dešaňáci. Králem
střelců se tak ,jako loňskou se-

zónu stal s úctyhodnými 25 trefami Novotný Milan. Celkově
třetí s 22 brankami skončil Ďurač Ruda a jako čtvrtý nejlepší
střelec je další dešanský kanonýr Píša Michal s 20 góly.
Tým se během jara potýkal
i se zdravotními problémy některých hráčů. Patrné to bylo
v již zmiňovaném prvním zápase v Hradci, kde byla znát
nepřítomnost Rudy Ďurače.
Pak přišlo motorkářské zranění Patrika Radaušera, který se
v této sezóně na hřišti již neob-

jevil. Na druhou stranu se v týmu objevily exotičtější posily.
V posledním zápase odehrálo
celých 90 minut „hasičské trio“.
Útok hrál Peřina Hynek, zálohu
Chvátal Michal a obranu Krejčí
Václav.
Všechny domácí zápasy probíhaly v dobré náladě. Diváků
chodilo celkem dost, a co je
důležité, fandili a bavili se. Každý,koho náš vesnický fotbal zajímá, se již těší na další sezónu.
Sportu zdar a fotbalu zvláště.
(KaPo)

Dešanský
fotbal má
za sebou
fantastickou jarní
část.
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