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Sluníčko nás už šimrá
na tváři, první nadšenci už
zkouší, zda voda na Koupalce je teplá. Mnohé často zahlédneme na zahrádkách.
Vše se kolem zelená, vše
kolem kvete, voní, vlastně
ideální čas. Na některé padá
jarní únava, nic se jim nechce dělat, naopak ti aktivní
už mají umytá okna, vyprášené koberce… je to různé.

Slovo úvodem
Toto číslo vychází v měsíci květnu. Květen – první
máj – večerní máj – je lásky
čas. Hrdliččin zve ku lásce
hlas. Ale co to vlastně ta
láska je? Hluboké osobní
zaujetí? Náklonnost? Sex?
Polibek pod rozkvetlou
třešní?
Každý část svého života
věnuje službě druhým –
v práci, doma, při nějaké výpomoci sousedům, při nějaké dobrovolnické činnosti.
Někdy s potěšením, protože
jsme si jisti, že jde o dobrou
věc, a jindy to bereme spíše
jako oběť a třeba musíme
i zatnout zuby. A to má být
ta láska. Můžeme si říct, že
květen je takový startovací
měsíc, kdy si tuhle lásku
můžeme vyzkoušet, přestaneme se starat o to, kdo
komu s kým zahnul, kdo má
co na sobě, kdo kam chodí
a nechodí, přestaneme podezírat někoho, dokud to
nemáme podložené nějakým důkazem. Přestaneme
koukat z okna a sledovat,
co se kde děje (i přesto, že
to mnohé teď láká, jelikož
pokácené stromy k tomu
přímo vybízí).
Ještě mi dovolte nechat
si růžové brýle a věřit, že to
tak všechno bude.
Tak. A teď mi nezbývá
nic jiného, než Vás s láskou
pozvat ke čtení. Krásné jarní
dny.
Lenka Krátká
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Jarní karneval v Dešné
Ačkoli období
masopustních veselic
je již za námi, v Dešné
se v sobotu 26.března
konal maškarní
karneval.
Pořádala jej Základní škola
a Mateřská škola Dešná v sále
kulturního domu. Od jedné hodiny po poledni se zde scházely
pohádkové i nepohádkové postavy - princezny, kovbojové,
indiáni, ninjové, zvířátka, šašci,
vodníci, atd. , které již netrpělivě očekávali piráti - pořadatelé.
Pokračování na straně 2
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Rok se s rokem
sešel a na hranici
u Hluboké se
opět setkali staří
známí z obou
stran hranic.

FOTO: KAREL POLÁČEK

Setkání
na hranici

Tato setkání se již po deváté
stala součástí filipojakubských
a prvomájových oslav v Dešné. Rakouští sousedé a několik
místních dobrovolníků se i letos sešli na hranici, aby tam rukou společnou postavili májku.
Letos se začalo tím, že se přímo
na hranici zasadil náš národní strom, jako symbol českého
státu. Ve velmi dobré náladě se

pokračovalo dál a ženy a dívky
ověnčily májku. Sílící vítr sice
ztěžoval její postavení a ukotvení, ale i přesto se práce zdařila a dílo bylo dokonáno. Blížící se bouřka donutila všechny
přítomné k odjezdu do Hluboké, kde se opět rukou společnou postavila a ukotvila druhá
májka.
Pokračování na straně 3

Pálení čarodějnic
Noc z 30. dubna na 1. května je magická, tajuplná
a od dob Keltů ji provází zapalování ohňů na
ochranu od zlých sil, též zvaná nocí Filipojakubskou
či Valpuržinou.
Novodobě užíváme pojem
„pálení čarodějnic“ a s ženami
ovládajícími černou magii nemá společného (snad) nic. Ani
v Dešné se na tuto tradici ne-
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OBČANÉ
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PETICI !

zapomíná, organizace se ujímají, jak říká náš pan starosta
„sokolisti“, tedy členové TJ Sokol Dešná.
Pokračování na straně 2
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Jarní karneval
v Dešné
Pokračování ze strany 1
Po úvodním představování
následovalo několik písniček
na zahřátí a poté začaly soutěže, např. trakaře, lovení rybiček,
přelétávání čmeláků z květu na
květ, židličková. Z každé soutěže si vždy děti odnesly sladkou
odměnu.
Mezi soutěžením tančily na
hudbu pana Koutného z Dačic

a měly možnost koupit si kromě pití i popcorn a cukrovou
vatu.
Karneval zpestřila děvčata
z DDM Dačice svým vystoupením z aerobiku.
V půl páté paní učitelka Makulová karneval ukončila slovy,
že příští rok už dodržíme masopustní tradici a sejdeme se dříve než na jaře, určitě opět v hojném počtu jako letos.
(V;P)

FOTO: KAREL POLÁČEK

Maškarní karneval
v Rancířově
Jako každý rok se o masopustní
sobotě konal na místní faře
maškarní karneval pro děti
a dospělé z Rancířova.

FOTO: KAREL POLÁČEK

Farní sál se na několik hodin proměnil
na podivné pohádkové místo – scházeli
se tu hlavně princezny, klauni, medvědi,
Červená Karkulka a další postavičky, které
v Rancířově jinak nepotkáte. Děti vytrvale

Pálení čarodějnic
Ač počasí nebylo oslavám
příliš nakloněno, nakonec se
umoudřilo, a večer přesně čtvrt
hodiny před začátkem lampiónového průvodu přestalo vydatně pršet, a děti s rozsvícený-

mi lampiony mohly vyrazit od
autobusové zastávky směrem
k Jednotě, kolem rybníka a školy nahoru na hřiště. Tam byla
v devět hodin večer zapálena
připravená hranice.K jídlu bylo

tancovaly, soutěžily a také si mohly koupit
tombolu s překvapením – to vše za doprovodu veselé hudby J+J Duo, která neúnavně provázela celý maškarní karneval. První
cenu v maskách vyhrál mezi předškolními
dětmi malý klaun a druhé místo obsadila
Červená Karkulka. Ve večerních hodinách
se děti i rodiče s úsměvem na tváři a s pocitem dobře stráveného odpoledne rozešli
do svých domovů.
(Krpoun Josef)

Pokračování
ze strany 1

k mání pečené prase a špekáčky k opékání. Navzdory počasí byla účast hojná a poslední
opozdilci se k domovu rozcházeli v brzkých ranních hodinách.
(V;P)

pozemek má zájem p. Nekula. Chtěl by zde vybudovat další rybník. Ve smlouvě bude ošetřeno,
např. musí zajistit průtok do našeho rybníku, při
vypouštění bude muset hlídat průtok, zřídí sedimentační nádrž na chytání kalů. Zastupitelé
Zápis ze zastupitelstva obce Dešná ze dne
s tímto záměrem souhlasili.
24. března 2011
3. Schválení nákupu části pozemku p.č. 5104/2
ost. plocha a výměře cca 2500 m2 a pozemku p.č.
1. Vystoupení zástupců České pošty k proble5107/2 ost. plocha o výměře 151 m2 vše v k.ú.
matice záměru uzavřít kamennou pobočku
v Dešné. Starosta si vzal úvodní slovo a seznáDešná. Jedná se o pravý břeh rybníku Koupalka.
mil přítomné občany s jednáními, které už proZastupitelé neměli připomínky a všichni byli pro
běhly. Zástupci pošty p. Hodinka a p. Dvořák seodkup pozemku.
známili přítomné občany se situací, která nasta- 4. Schválení žádosti o bezúplatný převod pone po uzavření pošty k 30. 6. 2011. Po diskusi
zemků p.č. 2554 a 2555 v k.ú. Dančovice-pozemky dostal p. Kopeček od PF ČR. Vrátil je, aby obec
se dohodlo, že pokud se pobočka České pošty
mohla požádat o bezplatný převod. Tyto pozemv Dešné uzavře, s čímž zastupitelstvo zásadky je nutné vlastnit kvůli výstavbě ČOV. Starosně nesouhlasí, bude chtít obec Dešná zřídit
ta nechal hlasovat kdo je pro, aby obec požádala
s Českou poštou Partnera 1. Další jednání buPF ČR o bezúplatný převod výše uvedených podou ještě probíhat.
zemků. Všichni zastupitelé odsouhlasili převod
2. Rozpočtové opatření č. 1/2011. Starosta seznápozemku.
mil zastupitele s rozpočtovými opatřeními. Zastupitelé neměli dotazy ani připomínky a s roz- 5. Schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na části pozemků p.č. 2794 ost. plocha,
počtovým opatřením souhlasili.
jiná plocha a p.č. 2695 orná půda o celkové výSchválení záměru odprodeje části pozemku p.č.
měře 9836 m2 vše v k.ú. Dančovice. O tyto po5103/5 ost. plocha, pozemek za rybníkem Koupalka o výměře cca 2800 m3 v k.ú. Dešná. O tento
zemky má zájem p. Kopeček za předcházející dva

FOTO: KAREL POLÁČEK

6.

7.

8.

9.

pozemky. Obec mu prodá pozemky za 5,00 Kč/
m2 a oddělení pozemků si bude hradit p. Kopeček sám. Schváleno a obec uzavře smlouvu.
Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích. č. 528/1,
528/2, 61/2 v k.ú. Plačovice s firmou E.ON. V Plačovicích bude probíhat kabelizace el. energie.
Starosta nechal hlasovat kdo je pro schválení
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na výše uvedených pozemcích. Všichni byli pro.
Schválení prodeje pozemku p.č. 2735 orná půda o výměře 379 m2 v k.ú. Dančovice. Starosta
ukázal zastupitelům o jaký pozemek se jedná. Po
diskuzi se zastupitelé rozhodli, že pozemek nechtějí prodávat.
Schválení ceny palivového dřeva na rok 2011
a způsobu jeho prodeje – zastupitelé diskutovali
o pořadníku o prodeji dřeva. Nakonec se dohodli, že stávající pořadník se vykryje (barva modrá
a červená), zájemci o dřevo se nadále budou vést
v pořadníku a cena se dohodne později, jelikož
zájemců je mnoho a nestačí se vykrývat.
Požadavek na změnu územního plánu – změna se neschvaluje, ještě není hotová první změna.
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V Rancířově se opět tancovalo

Na Josefovskou sobotu
se v Rancířově konala
taneční zábava.
Místní dobrovolníci tak tradičně oslavili den žen, na který
v této místní části nezapomínají. Letošní veselice byla zpestře-

na tombolou, do které darovali
různé předměty samotní občané Rancířova či Hluboké a také obec. Hlavní cena sele, které do tomboly věnovala rodina
Mrkvova byla velkým lákadlem.
I ostatní ceny, jako zavařeniny,
mouka, prášek na praní, toalet-

ní papír, různé skleničky,
motorová pila (made in
Vietnam), či
různé toaletní potřeby byly důvodem k zakoupení lístků. Losování
tomboly proběhlo v režii
Tondy Mrkvy
a Michala Vedrala. Nutno
podotknout,
že celé losoFOTO: KAREL POLÁČEK
vání bylo velice legrační. Několikrát se podařilo, že vylosovanou cenu
vyhrál ten, kdo ji do tomboly
daroval a se slovy „já to nechci“
si cenu stejně odnesl. Nejčastějšími výherci byla Cejpkovic
rodina z Hluboké, která musela pro výhry posílat všechny

své členy, aby to pobrali. Hlavní
cenu vyhrál Roman Kérai, který
mi později prozradil, že již ví,
jak s cenou naloží. K tanci hrála kapela Styl ze Studené, která
ženám hrála i minulý rok. Letošní oslavu MDŽ v Rancířově na-

vštívilo více jak sto hostů. Takto
vydařená akce nemá v Rancířově v posledních letech obdoby.
Poděkování patří především
organizátorům, kteří měli při
letošním MDŽ spousty práce.
(KaPo)

Čarodějnice v Bělčovicích
Tak jako každým rokem se v Bělčovicích
30. dubna 2011 sešlo
mnoho místních občanů, přátel a chalupářů ke stavění máje
a pálení čarodějnic.
Přes nepřízeň počasí se
obě akce uskutečnily v příjemné atmosféře s opékáním vuřtů a ochutnávce pivního moku.

Oslava této magické Filipojakubské noci je v Bělčovicích dávnou tradicí a věříme, že tato tradice zůstane
zachována generacím příštím.
Bohužel, z důvodu nevlídného počasí se neuskutečnil
již tradiční a oblíbený prvomájový průvod s jízdou alegorických vozů – o to více se
však budeme těšit na příští
1. máj 2012!
(Jaroslav Havlík)

Myslivci
bilancovali
uplynulý rok
Dne 12. března 2011 se
konala v České hospodě
výroční členská schůze
Mysliveckého sdružení
Dešná.
Schůzi zahájil předseda MVDr. František Štokr,
proběhla volba návrhové
komise, následovala zpráva předsedy, hospodáře,
finančního hospodáře a revizní komise.
Z akcí a brigád uspořádaných v roce 2010 jmenujme tradiční myslivecký ples (již osmnáctý), dále úklid v lese a výsadba

170 ks ovocných stromků,
zprovoznění velkého mrazáku, oprava traktoru. Také
po stránce lovu byl uplynulý rok rokem úspěšným.
Srnčí zvěře bylo uloveno
34 ks, černé zvěře 28 ks,
114 zajíců a 65 bažantů. Ze
škodné zvěře to byly 4 lišky
a jedna kuna.
V plánu pro další roky zůstává přehodnotit a opravit
krmná zařízení.
Na závěr patří poděkování všem poctivým členům za jejich práci, Obci
Dešná a Ing. Kolářovi za
pomoc a podporu. (V;P)

FOTO: KAREL POLÁČEK

Setkání na hranici
Pokračování ze strany 1

Smutným faktem je, že se mezi námi najdou hloupá indiviKaždá takováto akce je veli- dua, kterým dělá radost a poce důležitým článkem v příhra- těšení z ničení práce druhých.
niční a sousedské spolupráci. Přes noc někdo májku podřezal

a aby měl jistotu, že se nepostaví znovu, přeřízl ji ještě v půlce.
Zkrátka pitomci a nevzdělanci
se najdou v každé době a každé obci.
(KaPo)

ILUSTRAČNÍ FOTO
FOTO: KAREL POLÁČEK
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Myslivecký ples
V pátek 4. února se v Dešné kon
Jako každý rok, tak i letos
bylo zcela vyprodáno. Myslivecký ples se řadí mezi nejvýznamnější kulturní akce, které se v naší obci konají. K tan-

al tradiční myslivecký ples.

ci hrála kapela Rookies, k jídlu
byl vynikající gulášek z divočiny a neméně výtečná svíčková.
Tombola byla opět velmi bohatá a každý, kdo si zakoupil líst-

ky k půlnočnímu losování, se
mohl těšit na různé výhry. Celý ples se nesl ve skvělé náladě
a hosté se bavili. Vlastně tak nějak to má být.
(KaPo)

FOTO: KAREL POLÁČEK

Hasičský ples
25. února 2011 pořádalo
Sdružení dobrovolných hasičů
svůj 6. ples.
Nechyběla tu bohatá tombola a výborné pohoštění.
Je vidět, že se ples těší velké

oblibě občanů z Dešné i blízkého okolí, neboť se letošního plesu zúčastnilo přibližně
180 osob.
K tanci a poslechu hrála Studenská kapela.
(vv)

Čekárna v Bělčovicích
dostala „nový kabát“

FOTO: JAROSLAV HAVLÍK

Posledního dubna
se na koupalce
zahájila rybářská
sezóna.

Díky „brigádnické
aktivitě“ občanů Bělčovic byla před Velikonocemi zkrášlena
autobusová čekárna
pod vsí. Byly opraveny a natřeny dřevěné podhledy stropu,
nátěry oken, vybílení
interiéru a nový kabát dostala i venkovní fasáda.
(Jaroslav Havlík)

Odemykání
koupalky

FOTO: ALENA ŠTOKROVÁ

Výroční schůze rybářů
Poslední březnovou sobotu se konala
výroční schůze dešanských rybářů.
Předseda Míra Graňák přivítal všechny členy, kteří se dostavili a seznámil je s programem schůze. V roce 2010 se na kolonce ulovilo 93 kaprů o celkové hmotnosti 280 kg,
2 amuři a několik cejnů. Také se řešilo menší porušování řádu rybářského svazu a několik menších restů. V loňském roce se konaly
dvě větší brigády. Předseda poukázal na to,
že někteří rybáři odpracovali více hodin než
bylo třeba, ale byli i tací, co odpracovali méně. Tento trend by se již neměl opakovat. Také
se uskutečnily rybářské závody pro děti a pro
dospělé, které z hospodářského hlediska byly velice úspěšné. Svaz se rozhodl, že se závody budou konat i letos. Dále se slovil rybník
u hřbitova, do kterého bylo na jaře nasaze-

no 100 kaprů o velikosti 10–15 cm. Při slovení a převozu na koupalku dosahovali délky
20–25 cm. Také byl členům svazu oznámen
záměr obce o zakoupení pozemků. Jedná se
o pozemky, které rybářům zajistí volný pohyb
kolem celé koupalky. Členové také volili dva
nové členy do výboru. Jednoznačně odhlasováni byli Krejčí Václav a Tříletý Radek. Letošní
sezona bude na koupalce odemčena 20. dubna.
V závěru schůze se o slovo přihlásil starosta Adam. Poděkoval rybářskému svazu za přínos jejich práce pro život v obci, za pořádání
kvalitních rybářských závodů a na konec ještě připomenul již zmiňovaný odkup pozemků
kolem koupalky. Následovala diskuse, při které byl servírován výtečný gulášek s pěti. Jelikož předseda ukončil rozpravu a zahájil diskusi, pil každý za svoje.
(KaPo)

FOTO: KAREL POLÁČEK

Takzvaného odemčení koupalky se ujal předseda rybářského svazu v Dešné Miroslav
Graňák. Je již tradicí, že kdo
první z rybářů v tento den uloví mírového kapra, je povinen
zaplatit basu piv. Tento rok se
o to postarali hned dva rybáři
najednou. Vohnický Václav po

tuhém boji ulovil kapra o míře
47 cm a Tříletý Radek ze všech
sil zdolal kapříka o míře 49 cm.
I ostatní členové spolku nezůstávali pozadu, ale jejich úlovky
neměli míru.
Na snímku předseda spolku
při odemykání koupalky.
(KaPo)

FOTO: KAREL POLÁČEK
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Svátky velikonoční nám tento
rok připadly na předposlední
dubnový víkend.

Den Země

Akce se konala 15. 4. od
7.30. Na začátku se žáci nasvačili, obdrželi pitíčka z programu Ovoce do škol a rozdělili
se do 5 skupin. V těchto skupinách asi tak po čtyřech žácích
se v 8.00 vydali na úklid obce.
Skupiny se roztrousily po obci. Nalézaly se různé věci, např.
PET lahve, igelitové sáčky, obaly od sušenek a dokonce i takové věci jako tygrovaný podsedák (co lidi nevyhodí?) Žáci
i učitelé sbírali v speciálních
rukavicích, které pak hodili do
pytlů s nasbíranými odpadky.
Když se skupiny setkaly u školy, následovalo společné foto
FOTO: KAREL POLÁČEK
na schodech před školou. Tak
Také tradice hrkání, vrkání či v 9.00 skončil sběr odpadků.
klepání se letos u nás dodrže- Žáci se opět nasvačili a vyrazila. Skupinka dětí obec obchá- li k rybníku u hřbitova. S nimi
zela od čtvrtka do soboty, kdy
vše ukončili vybíráním. Také
v Rancířově se sešla parta dětí,
která s libými zvuky obcházela
ves. Je jen dobře, že se dodnes
některé tradice u nás udržují.
(KaPo)

svátky jara, víry a tradic

I u nás v obci bylo vidět
dodržování některých tradic.
Zvláště ta pondělní pomlázková. Koledníků bylo vidět dost
a dost. Muži a chlapci šlehali ženy a dívky a účelem této
tradice je udržet ženu mladou a zdravou. Proto se na
pomlázku používá mladé vrbové proutí plné životní síly.

ILUSTRAČNÍ FOTO

Den Země v ZŠ a MŠ
Dešná probíhal pod
názvem „Ukliďme svět“.

ovšem šli i pedagogové z Jindřichova Hradce. Tak byl zahájen program Mokřady. Žáci se
dozvídali, co v mokřadech žije,
roste, potravinové řetězce. Poté
si v hrách a úkolech opakovali,
co se naučili. Např. honěná na
žáby, mouchy, vážky, komáry
a čápy. Soutěžili ve skupinkách,
skládali puzzle. Žáci se dozvěděli, jak mokřady škodí a naopak jak jsou užitečné. Zkoušeli si, co by si zabalili do evakuačního zavazadla. Program byl
ovšem ukončen o trochu dřív,
než stálo na letáčcích. Poté žáci ve školní družině malovali, co
našli se svou skupinou, a pak
své obrázky představili. Ve
12.00 se žáci odebrali do školní
jídelny na oběd.
KarolínaPoláčková

Čarodějné odpoledne
FOTO: ŠKOLA

Matematický
klokan
Každoročně probíhá na
základních školách po
celé republice matematická soutěž nazvaná
Matematický klokan.
Jde o soutěž mezinárodní,
může tedy sloužit pro srovnání matematických znalostí
a logiky mezi žáky základních
škol v jednotlivých státech.
Na naší základní škole samozřejmě letošní kolo pro-

běhlo také, a to 18. března
2011. A výsledky jsou již známy. V kategorii Klokánek (kategorie 4. a 5. ročníků ZŠ) se
z celkového počtu 842 řešitelů okresu Jindřichův Hradec
umístila na 5. místě Karolína
Poláčková, z možných 120
bodů získala 104. Blahopřejeme! (A pak že na malých školách se výuka nevyrovná těm
„lepším“ velkým školám…)
(V;P)

FOTO: ŠKOLA

Vše bylo smluveno
předem: jídlo nápoje
a oblečení.
29. 4. 2011 se po obědě žáci
převlékli do čarodějných kostýmů a pomalovali si obličeje. Ozdobili se např. klobouky, brýlemi, košťaty i umělými stvůrami,
řachtacími lahvemi a vyrazili do
vsi. Ovšem samozřejmě šli i učitelé ( J. Nikrmajerová, I. Mocharová) s čarovnými pomůckami:

prasečí ucho, packa, věštecká
koule a čarovné formule. Děti
s sebou nosily různé dobroty
pod krycími názvy (myší bobky, býčí bulvy, pavoučí síť atd.).
Šlo se na různá místa: obchod,
pošta, hospoda… Cestou děti rámusily lahvemi a vřískaly
a jakmile někoho potkaly, počkaly než učitelé řekli „Začarovat“ a házely čočku, vločky. Poté nabízely dobroty a předávaly
kouzelnou formuli. V některých

případech byla i věštba z kouzelné koule. Určitě všechny děti
děkují Tříletým, že jim dali napít
(foto u Tříletých). Také se naléval magický nápoj v lahvi od
piva. Když potom všichni dorazili do školní družiny, dojídali zbytky dobrot, co nosili s sebou, pili elixíry a bavili se. Někdo šel v převleku domů, někdo se převlékl. Takto probíhaly
čarodějnice ve školní družině.
(Karolína Poláčková)

Recyklohraní
Žáci naší školy se díky projektu RECYKLOHRANÍ dovídají
zajímavosti o recyklaci odpadů a mají možnost přímo třídit
drobné vysloužilé spotřebiče.
Naše škola loni předala k recyklaci 3 staré televize a 2 monitory z počítačové učebny.
Někdo by mohl říci: „tak málo“, ale díky i tak malému množ-

ství jsme uspořili 1 kWh elektřiny, 14 litrů ropy, 3747 litrů
vody a 34 tun primárních surovin.
Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektrospotřebiče nevyhazují do směsného odpadu nebo dokonce do přírody,
ale nosí je do sběrného dvora.
(Iveta Mocharová)
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OBČANÉ
I
PODEPSAL
PETICI !

Konec dešanské pošty?

to forma služeb běžně funguje
v Evropě. Poslední možnost, jediná přijatelná pro vedení obce, je ta, která zaručí občanům
až 90 % služeb poskytovaných
současnou kamennou pobočkou Partner 1.
V loňském roce na přelomu
srpna a září proběhla v celostátních médiích informace
o záměru České pošty uzavřít
nevýdělečné
kamenné pobočky, tzv. restrukturalizaci.
Z důvodu zachování služeb
pro obyvatele
se vedení obce začalo zajímat o to, zda se
uzavře i pobočka v Dešné. Po
několika konzultacích se starostou jsme se
rozhodli začít
s vedením pošty vyjednávat.
První jednání
proběhlo v Českých Budějovicích, na němž
se pan starosta
setkal s panem
Hovorkou, regionálním ředitelem České pošty. Důvodem
bylo vyjednat
Hejtman našeho kraje Mgr. Jiří Zimola reaguje na petici našich občanů. V odpovědi co nejlepší podpředsedkyni petičního výrobu paní Ivě Dvořákové vyjadřuje svůj nesouhlas s rušením mínky pro obec
v případě uzapoboček České pošty. Z pozice hejtmana bude usilovat o přehodnocení záležitosti.
vření dešanské
zavírá kamenná pobočka poš- dejní místo sloužící k vydávání pošty. Druhé jednání proběhlo
ty v Dešné. Oba pánové všem uložených balíkových a listov- v J. Hradci s panem Hodinkou,
zúčastněným popsali problé- ních zásilek, popř. vyřizování manažerem obvodní pošty, se
my s financováním této poboč- požadavků zákazníků, znovu kterým se dojednalo zřízení
ky a její prodělečnost. V dnešní s jednodenním zpožděním. Ta- Partnera 1 na obci. Další dvě
V březnu letošního roku se
v místním kulturním domě
konala veřejná schůze týkající se dešanské pošty. Vedoucí představitelé české pošty
v Jižních Čechách pan Dvořák z Českých Budějovic a pan
Hodinka z Jindřichova Hradce
přijeli na pozvání pana starosty Adama vysvětlit občanům
naší obce, z jakých důvodů se

době naše pošta hospodaří se
schodkem 180 až 200 tisíc Kč
ročně.
Dalším tématem bylo veřejnost seznámit s možnostmi náhrady kamenné pobočky. Jednou možnou variantou
je motorizované doručování,
které zaručí veškeré služby,
avšak s jednodenním zpožděním. Druhou variantou je vý-

Společenská rubrika
Jubilanti:
79 let Bláhová Věra, 5. 5., Rancířov
70 let Tomšíková Zelmíra, 11. 5., Dešná
79 let Tomandlová Anna, 15. 5., Dešná
85 let Nevrklová Irena, 19. 5., Dešná
77 let Widenský František, 31. 5., Dešná
70 let Bačáková Marie, 1. 6., Rancířov
70 let Šindelář Ladislav, 21. 6., Dančovice
70 let Šálek Zdeněk, 23. 6., Rancířov
Zlatá svatba:
Růžena a František Sedlákovi,
25. 3. 2011, Rancířov
Úmrtí:
Pitro Miloslav, 1. 3. 2011, Dešná
Tříletá Matylda, 5. 4. 2011, Dešná
Vrátil Josef, 3. 5. 2011, Rancířov
Rathouská Irena, 3. 5. 2011, Rancířov

Nejmladší
dší
občánekk
Bělčovic
Členové osadního výboru Bělčovice pan Jindřich Olčanský
st. a Jaroslav Havlík navštívili v měsíci únoru nejmladšího
občánka Bělčovic Adámka Halouzku. Přinesli malý dárek „do
kouta“ a v příjemné atmosféře popřáli jemu i šťastným rodičům hodně zdraví a pohodový život v naší krásné vesničce.

jednání se konala i s mou účas- spoluobčanům lhostejné, co
tí opět v J. Hradci, zde již bylo se v obci děje. Našlo se pár lidí,
oficiálně oznámeno uzavření kteří zformulovali petici na za(nejen) naší pobočky. Na setká- chování pobočky v Dešné.
ní byli i představitelé dalších obcí,
jichž se tato problematika taktéž
týká. Všichni zúčastnění se ohradili, avšak to bylo
jediné, co v dané situaci mohli
udělat.
Snaha starosFOTO: KAREL POLÁČEK
ty o zachování
poštovních slu- Vedoucí představitelé České pošty pan Hodinka
žeb v naší obci (vpravo) a pan Dvořák.
probíhá i elektroPetice byla odeslána na
nickou formou. Několik e-mailů bylo adresováno na vedení příslušné orgány státní spráčeských pošt v Praze, na český vy, vedení české pošty a na
telekomunikační úřad a v ne- obecní úřad. I nadále probíposlední řadě na ministersto hají a budou probíhat další
jednání ohledně zachovávnitra.
Je pozitivní, že v dnešní tak ní poštovních služeb v obci.
(KaPo)
problematické době není vám
Obec Dešná vypsala finanční
odměnu 5000 Kč
za dopadení vandala, který v noci
z 30. dubna na
1. května na hranicích v Hluboké
podřezal májku.

Kulturní akce:
Koňské závody
v Dešné
budou
26. 6. 2011

Mnoho štěstí
v novém životě!

Novomanželé Aleš a Veronika Vákovi

Ukradené bicykly vyměnil
za slivovici
Podezřelý jednačtyřicetiletý muž z Hluboké loni
15. 10. bez použití násilí
odcizil dvě volně odložená
jízdní horská kola odložená
na okraji lesa poblíž obce
Dešná. Kola naložil na ruční káru a převezl je do místa svého bydliště, kde je
uschoval s vědomím, že je
v budoucnu prodá a utržené peníze použije pro vlastní potřebu. Tímto jednáním
poškozené způsobil škodu
ve výši 6500 Kč. Vzhledem
k tomu, že poškozená mezi lidmi rozhlásila, že za nalezení kol vyplatí odměnu,
podezřelý dne 5. 2. 2011
dopoledne kola vrátil a od
poškozené převzal 300 Kč
a flašku slivovice. Případ šetří policisté ze Slavonic.

Vydává: Obec Dešná, 378 73 Dešná, tel. 384 498 108 · Vedoucí redaktor: Karel Poláček · Redaktoři: Alois Adam, Věra Poláčková, Lenka Krátká, Veronika Veselá, Dušan Weigl, Ondřej Adam · Technický redaktor:
Jaroslav Hykel · Tisk: Integraf, s.r.o., Myslbekova 273, 547 01 Náchod · Náklad: 200 ks · Příspěvky posílejte na adresu: dnoviny@seznam.cz · Příspěvky pro Dešanské noviny nejsou honorovány · Náklady za tisk
a distribuci hradí obec Dešná · Noviny nepatří žádnému politickému subjektu · Uveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat postoje redakce.
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,,Sehraní“ Prďoši

FOTO: LENKA KRÁTKÁ
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Veřejně si sypu popel na hlavu. V turistickém oddíle
se teď dost odráží to, že bylo zkouškové období,
starosti v práci, další jiné naše povinnosti.
Zkrátka, Prďoši nebyli tak
často. Což ovšem neznamená,
že to chceme zabalit. Se sluníčkem máme více energie a jdeme do toho.
Přesto všechno bylo pár
schůzek, o kterých jistě mnozí
ví. Uznávám, jsme hluční. Jeden večer jsme se šli vyřádit
na hřiště a poté jsme si u klubovny rozdělali ohýnek a opékali jsme buřty. Mezi Prďochy
se našlo mnoho talentovaných
hráčů, můžeme se tedy chlubit, že u ohně hrály až 3 kytary a zpěv se ve tmě nesl, jen
co je pravda. Mnohem oblíbenější jsou ty písničky, u kterých
se může experimentovat s hlasem, řvát, šeptat, chraptit a tak.
Špinaví od buřtů jsme rovnou
zalehli do spacáků a sledovali
naše pravidelné ,,kino“. Ti starší, kteří se vydrží dívat až do

konce, mají po vypnutí ještě
svoji hodinku, kdy jsou vtipní,
připadají si dospěle, pořád se
chichotají, ale jakmile mají jít
na záchod ven, tak jim spadne
hřebínek. Strašpytlové. Rozebírají typické holčičí a klučičí problémy a myslí si, že je Lenka,
která přeci spí, vůbec neslyší.
Ale copak se dá usnout? Tajně
se směju ve spacáku a říkám si,
že dokud nedělají extra „bordel“ a nebudí ostatní, tak je
nechám. Leckdy se mnohému
přiučím.
Co nás teď čeká? V první řadě VELKÝ JARNÍ ÚKLID, kdy
vyneseme vše, co je uvnitř ven
a pořádně to vyleštíme, ať si
další měsíc, dva měsíce, tři měsíce můžeme užívat.
Konečně nám bude počasí
přát a vydáme se zase někam
pěkně daleko.
(lk)

Zemědělská výstava
Za slunného počasí druhý dubnový
víkend se konala výstava v Ilanz, prvním
městě na Rýnu.
Nasedl jsem na kolo
okouknout zdejší tradice. Švýcaři mě dovedou stále něčím překvapit, a kromě kvalitních výrobků jistě vynikají v dobré organizaci
a přípravě. Jak jsem se
mohl již několikrát přesvědčit. Dobré nápisy
směrovky, kde se co
koná. Tak i cizinec se
vyzná kam na WC, potřebné informace atd.
Vstupné se neplatilo,
ale za tímto gestem stáli místní sponzoři i banka. Tady mi připadá, že

se více banky zapojují
při menších regionálních akcích, a ne jak
u nás jen „sladké“ reklamy v televizi. S tímto by
tady dlouho v konkurenci neobstály. Další
dárek při použití spoje
od dopravců – zdarma
zpáteční lístek od autobusových nebo vlakových dopravců, když se
nad tím člověk zamyslí,
nakonec i ušetří. Tvořením nových provizorních parkovišť a jejich
nákladů také ulehčí
už tak rušnému provo-

zu. Jako by vše správně do sebe zapadalo.
Lidé zato mají více pohody a klidu pro sebe,
bylo vidět dost rodinek
s dětmi. Každý si užíval víkend podle sebe,
někdo přišel načerpat
inspiraci i ze zvědavosti, někdo jen posedět
s přáteli. Dát si některou z domácky dělaných specialit od chleba, sýrů, klobás, zmrzliny, ochutnat z krásného stánku ve tvaru
konvice s točeným
mlékem, u kterého byla
fronta jak u nás v parném dni na 10% pivo. Sedláků bylo dost, cí slavilo výročí 50 let.
sdružení chovatelů ov- Někteří soutěžili s plemenným dobytkem.
Děti třeba závodily na
trenažéru krávy v dojivosti. Jiní nastrojily své
kravky jak na taneční
a soutěžili také o ceny.
Zde mě upřímné tváře
zaujaly, nemohl jsem
odejít bez fotky. Někdo přihlížel, jiný fandil, někdo raději odešel do stanu s hudbou
a posezením. Možnost
vyzkoušení lezecké stěny nebo jen přihlížení
závěrečnému průvodu v krojích. Nechyběla i malá ukázka techniky zvláště horských
traktorů s nízkým těžiFOTO: DUŠAN WEIGL
štěm.Ta tedy naší ZE-

FOTO: DUŠAN WEIGL

MI ŽIVITELCE konkurovat nemohla, zde byla
spíše ukázkou novinek
od místních prodejců.
Kanton Graubünden
vyniká světovým prvenstvím v produkci
BIO potravin s 54,2 %
sedláků, které je zapojeno do kvalitní přírodní produkce. Na výstavě nechyběly i semináře s hlavním tématem
agroturismu. Zajímavě
strávené odpolednejen šlápnout do pedálů a hurá nazpět. Kdybych mohl porovnávat,
Češi jsou jistě národ
kutilů a šikovných ručiček a kulturních akcí
a výstav je u nás také
pestrý výběr a na dob-

ré úrovni, ale občas by
některé potřebovaly
dobrou koncepční myšlenku všech organizátorů a ne hned tvrdé
přivítání návštěvníků
na parkovišti s předraženým vstupným. Jako by všichni v některých případech chtěli
vytřískat z toho nejvíc.
A jeden kompletní lístek nebo zvýhodnění
pro rodiny je občasnou výjimkou. Ale jistě
jsou i pozitiva, fungující informační centra na
radnicích a městech,
kde vám rádi a ochotně
poradí, což je správný
směr vpřed. Pomalý ale
dobrý.
Dušan Weigl
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Fotbal muži
Odstartovala jarní
část fotbalové soutěže
2010–2011.
Naši fotbalisté, kteří v tabulce okupovali po podzimní části třetí příčku, jeli k prvnímu
jarnímu zápasu do Jindřichova
Hradce na Vajgar. Hradečtí byli v tabulce čtvrtí, a tak se čekal vyrovnaný zápas. Prvních
15 minut byli naši borci vyrovnaným soupeřem, ale pak
inkasovali první branku a jako
by se jim přestalo chtít hrát.
Ještě do poločasu soupeř navýšil skóre o dvě branky. Dru-

poločas nevystřelili na soupeřovu branku, bylo poločasové
skóre 0:1. Do druhé poloviny
nastoupil náš tým s jediným
cílem, otočit nepříznivé skóre. První příležitost ke vstřelení branky dostal Honza Šteif
z pokutového kopu. Ten tuto
šanci využil a bylo srovnáno.
Naši ve druhé půlce měli více
ze hry a Michal Píša měl několik šancí, ale ty skončily mimo branku, nebo u brankáře
hostí. Když uběhla 90. minuta
a domácí publikum se smiřovalo s remízou, špílmachr domácích Milan Novotný se krásFOTO: KAREL POLÁČEK

Na fotografii: Poláčková Karolína, Kulík Patrik, Píša Petr, Padrnos Antonín, Halouzka Pavel, Veselý Luboš,
Veselý Tomáš, Svoboda Ondřej, Šťastný Jan, Samková Jana a Coufal Aleš.

Naši nejmenší fotbalisté pod vedením
Karla Dobiáše zahájili
letošní fotbalový rok
přátelskými zápasy.

FOTO: KAREL POLÁČEK

há půle z naší strany pokračovala odevzdaně. Domácím se
podařilo třemi slepenými góly odskočit na potupných 6:0.
Teprve po té se naši probudili
a díky brankám Milana Novotného a Michala Píši stanovili
zápasové skóre na konečných
6:2 pro domácí borce z Hradce. Týden nato čekal na naše
fotbalisty další silný tým, který
v tabulce přezimoval na druhém místě. Pokud naši chtěli
udržet krok s čelem tabulky,
museli doma bezpodmínečně zvítězit. Avšak fotbalisté
z Deštné byli také odhodláni
bodovat. Hostům se jako prvním podařilo skórovat a protože domácí fotbalisté za celý

nou střelou k tyči postaral o to,
aby vytoužené tři body zůstaly doma. Naši porazili sousedy
v tabulce 2:1 a zůstali v boji
o čelo tabulky. V neděli na svátek práce byli naším soupeřem fotbalisté z Kunžaku. Našim borcům zřejmě prospěla
čarodějnická noc, protože na
hřišti svého soupeře předvedli
úplně odlišnou hru než v prvních zápasech. Deklasovali
tým Kunžaku na jeho vlastním
hřišti 7:0. Pod pět branek se
podepsal Michal Píša a po jedné brance dali Filip Adam s Milanem Novotným.
Podívejte se na průběžnou
tabulku po 15 odehraných kolech.
(KaPo)

Tradičním soupeřem jim byl
fotbalový tým ze Starého Hobzí, s kterým mají naši borci zápornou bilanci.
První zápas se odehrál v sobotu 17. dubna na hřišti soupeře, kde se dosud našim klukům
a děvčatům nepodařilo vstřelit
branku. První poločas se naši
snažili o vyrovnanou hru, ale
soupeř je vyhranější a proto
byl u míče častěji. I přesto bylo o přestávce skóre 0:0. V páté
minutě druhé půle přišel šok.
Petr Píša po odraženém rohovém kopu vsítil v Hobzí premi-

Dešanská
juniorská
naděje
érovou dešanskou branku. Jednobrankové vedení však nevydrželo dlouho a soupeř dvěma
góly otočil skóre ve svůj prospěch. Už to vypadalo, že náš
tým rezignoval, když se z přímého kopu o vyrovnání postaral Aleš Coufal. Zbytek zápasu poznamenalo několik chyb

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

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

Zápasy
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

V
12
11
11
9
7
7
5
5
5
4
4
2

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

P
1
2
4
3
9
9
7
8
9
9
9
12

Skóre Body
60:16 39
64:20 36
56:27 34
42:18 31
40:45 21
37:47 21
26:49 19
40:37 18
22:50 17
32:48 15
27:45 15
13:57
8
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v naší obraně, ze kterých jsme
bohužel dvakrát inkasovaly.
Několik diváků (rodičů) velice
impulsivně fandilo a s výsledkem 4:2 pro Hobzí bylo i tak
spokojeno.
Druhý zápas se odehrál na
domácím hřišti o velikonoční sobotě. Rychlá branka Aleše Coufala zaskočila soupeře
a našim dětem vlila do žil bojovnost. Další branku přidali
Petr Píša a znovu Aleš. Poločas
snů pro naše děti skončil vítězstvím 3:1. Do druhé půle šli hráči s odhodláním udržet vedení
a konečně borce z Hobzí porazit. Bohužel vyhranější soupeř
ukázal své kvality a ve druhém
poločase otočil výsledek. Dešná tak prohrála 3:6, a tak na tu
první výhru nad Hobzím si musí počkat do září, kdy se odehrají další dva zápasy.
Je to veliký zážitek sledovat naše nejmenší, jak bojují
o každý míč.
(KaPo)

Zumba v Dešné

Od 12. dubna máme
současný fenomén v oblasti pohybu také u nás
v Dešné. Každé úterý si

můžete přijít protáhnout na Brychtová, hodina stotělo v 19.00 hodin do sálu jí 50 Kč na osobu, děti do
kulturního domu. Cvičení 12 let mají vstup zdarma.
(V;P)
(či tanec?) vede paní Ale-

