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Slovo úvodem
stojí. To kouzelné čekání na
Ježíška u těch nejmenších,
kdy už přijde, kdy zazvoní
zvoneček? Už jste si napsali
Ježíškovi o dárečky? A posíláte mu dopis poštou, nebo
komínem? Nebo dáváte
dopis večer za okno, a ráno už tam není? Domovy
jsou provoněné vanilkou,
vánočním cukrovím, jehličím a něčím… něčím
svátečním. I do našich srdcí
zavítá pocit, který dovedou
navodit jen Vánoce. A tak
při otevírání peněženek
a nakupování dárků otevřete i svá srdce a mysl, přejeme vám krásné Vánoce, milí
čtenáři. Vaše redakce.
Věra Poláčková

Sešel se rok s rokem
a Vladimír Vinklárek se
svým kolektivem opět
uspořádal Hubertovu
jízdu.

Hubertova jízda

Začalo se v Plačovicích, kde
se pěkně dozlatova peklo prasátko, pivečko bylo jako křen,
i vynikající slivovička se rozlila
a stoly se prohýbaly pod různými dobrotami, které jak podotkl pan Vinklárek, pekl celou noc. Po zahájení celé akce
v Plačovicích na návsi se krátce
po poledni účastníci jízdy přesunuli do Dešné na kolbiště.
Samotné jízdy se tento rok zúčastnilo rekordních 51 koní, na
které se přišlo podívat necelých
200 diváků. Tímto patří Hubertova jízda mezi dvě největší akce konané tento rok v Dešné.
Pokračování na straně 3
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Ve čtvrtek 9. 12. 2010 proběhl
již třetí ročník vypouštění
balónků s přáníčkem Ježíškovi.

Jedná se o celorepublikovou akci – pokus o rekord
v počtu vypuštěných balónků se zápisem do Guinessovy knihy rekordů. Do
této akce se opět přihlásila
i Základní a Mateřská škola
Dešná.
U obecního úřadu se
v 15.00 hodin sešly děti se
svými přáníčky a několik dospělých (bez přáníček). Paní
učitelky rozdaly (nejen) dětem balónky a děti vhodily

svá přáníčka do připravené
krabice, z níž se po vypuštění balónků losovalo 10 výherců různých drobností.
Po zaznění signálu z rádia se v 15.15 k nebi vznesla
téměř stovka balónků, tentokrát v barvě fialové. Silný
vítr je rychle unášel směrem
k východu, a protože byla
opravdu velká zima, nikdo
se déle nezdržoval a všichni se pospíchali ohřát domů.
(V;P)

Výlov v Hluboké
Třetí říjnová neděle se v Hluboké nesla ve znamení ryb.

Čtěte na straně 8
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Místní rybářský spolek
se v tento den rozhodl
slovit místní rybník, který nebyl 6 let vypuštěn.
Hlavním důvodem výlovu byl záměr zrevidovat
stav a počet ryb, ale zá-

Rozjíždíme
spolupráci
se školkou
v Grossau

roveň proběhla nepatrná oprava stavidla a odstranění několika kovových předmětů, které
do rybníka nepatří. Také
byla patrná absence sedimentačních nádrží za

Čtěte na straně 7

Podzim pomalu přechází
v zimu, na adventním věnci
jsme zapálili první, druhou,
třetí svíčku, za dveřmi jsou
Vánoce. Nejkrásnější svátky
v roce. Svátky klidu, míru,
pohody (hospodyňky vědí své…) a hlavně dětské
radosti. Kdo se více těší
na Vánoce než děti? Jen
vzpomeňte na rozzářené
dětské oči před rozsvíceným vánočním stromečkem, za to ten shon přece

vsí, které kdysi sloužily
k záchytu nánosu. Jejich
nefunkčnost se projevila
zabahněním rybníka na
návsi při poslední velké
vodě.
Pokračování na straně 3
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Jak jsme volili…
Pro volby do senátu byla účast ještě mizivější. Z celkového počtu 515 voličů volilo v prvním kole pouze 132
(25 %). Z Bělčovic volilo 15 voličů (45 %), z Dančovic 13 (28 %),
A výsledky? Kandidáti skon- z Dešné 55 (22 %), z Hluboké
čili podle počtu hlasů v tomto 4 (10 %), z Chvalkovic 2 (5%),
z Plačovic 12 (37 %) a z Rancířopořadí:
va 31 (29 %).
1. Alois Adam
V prvním kole senátních vo2. Karel Poláček
leb v Dešné získali nejvíce hla3. Josef Krpoun
sů tito dva kandidáti: Vratislav
Výborný (ČSSD) a Pavel Šlech4. František Samek
tický (KSČM).
5. Miroslav Graňák
Do druhého kola voleb však
6. Vladimír Vinklárek
v celém volebním obvodu Jih7. Olga Kloudová
lava postoupili Vratislav Vý8. Naděžda Račická
borný (ČSSD) a Miloš Vystrčil
(ODS).
9. Jaroslav Havlík
Druhé kolo senátních vo10. Karel Mařík
leb proběhlo ve dnech 22. a
11. Milan Svoboda
23. 10. 2010. Zúčastnilo se ho

Ve dnech 15. a 16. 10. 2010 se po celé republice
otevřely volební místnosti pro volby komunální
a ve třetině republiky pro volby senátní.
A jak se volilo u nás? Kolik právoplatných voličů přišlo
uplatnit své volební právo?
Z celkového počtu 515 voličů přišlo volit do zastupitelstva
162, to je 31 %. V jednotlivých
obecních částech byly počty
voličů následující: Bělčovice –
33 voličů – volilo 15 (45 %),
Dančovice – 45 voličů – volilo 12 (26 %), Dešná – 242 voličů – volilo 75 (31 %), Hluboká – 39 voličů – volili 4 (10 %),
Chvalkovice – 40 voličů – volili
2 (5 %), Plačovice – 32 voličů –
volilo 14 (43 %), Rancířov – 104
voliči – volilo 40 (38 %).

FOTO: MIRKA ADAMOVÁ

opět pouze mizivé procento
voličů (10,09 % – 54 volících).
Z Bělčovic volil pouze 1 volič
(3,03 %), z Dančovic 7 (15,5 %),
z Dešné 33 (13,6 %), z Hluboké
3 (7,6 %), z Chvalkovic 2 (5 %),
z Plačovic 4 (12,5 %) a z Rancířova 4 (3,8 %). Vítězným kandi-

Nebyly vzneseny žádné jiné připomínky a návrhy.
Předsedající nechal hlasovat kdo souhlasí s navrženým programem.
Hlasování – pro 11, proti 0, zdržel 0

Zápis z ustavujícího zasedání obce Dešná
ze dne 4. 11. 2010. Začátek v 18.05 hod.

3. Volba starosty a místostarosty

Určení počtu místostarostů – předsedající navrhl,
aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly, a proto se hlasovalo kdo
Zasedání zastupitelstva obce Dešná bylo zaháje- je pro, aby byl zvolen pouze jeden místostarosta.
no dosavadním starostou obce Dešná Ing. Aloisem
Hlasování – pro 11, proti 0, zdržel 0
Adamem (dále jen předsedající).
Určení funkcí, které budou členové zastupitelstva
Předsedající přivítal zastupitele a hosty.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo vykonávat jako dlouhodobě uvolnění – předsedařádně svoláno tak, aby v souladu s § 91 odst. 1 zák. jící navrhl pouze uvolněného starostu. Jiné návrhy
č. 128/2000 Sb. zákona o obcích, v platném znění se nebyly, a proto se hlasovalo kdo je pro, aby uvolněkonalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podá- ným členem zastupitelstva byl pouze starosta.
Hlasování – pro 11, proti 0, zdržel 0
ní návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 4. 11. 2010 do 16.00 hod.,
Určení způsobu volby starosty a místostarosty –
žádný návrh nebyl podán).
předsedající navrhl, aby volba probíhala veřejně
Pozvánka na ustavující zasedání byla zveřejněna hlasováním. Jiné návrhy nebyly, a proto se hlasovasoučasně na úřední desce a v elektronické podobě lo kdo je pro přímou volbu starosty a místostarosty.
od 27. 10. do 4. 11. 2010.
Hlasování – pro 11, proti 0, zdržel 0
Předsedající ověřil počet přítomných zastupitelů
Volba starosty a místostarosty. Předsedající vypodle § 92 odst. 3 zákona o obcích, zda je zastupizval členy zastupitelstva k podávání návrhů na
telstvo usnášeníschopno.
funkci starosty. Člen zastupitelstva p. Havlík navrhl
Zastupitelstvo je usnášeníschopno.
p. Adama. Jiný návrh podán nebyl. Předsedající nePresenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
chal hlasovat kdo je pro, aby starostou obce Dešná na volební období 2010–2014 byl zvolen p. Alois
2. Složení slibu zastupitelů
Adam.
Hlasování – pro 10, proti 0, zdržel 1
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o ob-

1. Zahájení zasedání

cích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu.
Předsedající přečetl slib a jednotliví členové zastupitelstva pronesli slovo „slibuji“ a zároveň se podepsali na připravený arch (příloha zápisu č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu:
Josef Krpoun, Karel Poláček
Hlasování – pro 11, proti 0, zdržel 0

dátem v Dešné se s 36 hlasy stal
Vratislav Výborný z ČSSD, avšak
celkovým vítězem a senátorem
volebního obvodu Jihlava se
stal Miloš Vystrčil (ODS). (V;P)

Blahopřejeme zvoleným
zastupitelům naší obce!

Předseda finančního výboru:
Milan Svoboda.
Hlasování – pro 10, proti 0, zdržel 1
Členové kontrolního výboru:
Miroslav Graňák, František Samek.
Hlasování – pro 10, proti 0, zdržel 1
Členové finančního výboru:
Jaroslav Havlík, Josef Krpoun.
Hlasování – pro 9, proti 0, zdržel 2

5. Stanovení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva
Žádné návrhy nebyly podány. Starosta navrhl,
aby odměna byla poskytována měsíčně, a to od
1. listopadu 2010. Starosta navrhl jednotlivé odměny a zastupitelé o nich ihned hlasovali.
Zastupitel bez funkce: 400 Kč
Hlasování – pro 10, proti 0, zdržel 1
Člen výboru: 500 Kč
Hlasování – pro 11, proti 0, zdržel 0
Předseda výboru: 800 Kč
Hlasování – pro 9, proti 0, zdržel 2
Místostarosta: 6000 Kč
Hlasování – pro 10, proti 0, zdržel 1
Odměna bude poskytována jen za funkci, za níž
náleží nejvyšší zastupitelstvem stanovená odměna.

6. Schválení organizační struktury Obecní-

Pan Alois Adam navrhl na místostarostu p. Poláčho úřadu
ka Karla. Jiný návrh nebyl podán. Starosta nechal
hlasovat kdo je pro, aby místostarostou obce DešZastupitelé se dohodli, že bude odloženo na příná na volební období 2010–2014 byl zvolen p. Karel ští zastupitelstvo.
Poláček.
Hlasování – pro 9, proti 0, zdržel 2

4. Volba kontrolního a finančního výboru

7. Schválení jednacího řádu zastupitelstva
obce Dešná

Zastupitelé si prostudují doma návrh a schválení
Výbor musí být nejméně tříčlenný, předseda
a dva členové. Členy výboru mohou být členové za- bude na příštím zastupitelstvu.
Zápisem pověřil starosta p. Veselou.
stupitelstva i jiné osoby. Starosta podal jednotlivé
Na závěr poděkoval starosta všem bývalým zaPředsedající seznámil přítomné s navrženým pro- návrhy a zastupitelé o nich ihned hlasovali.
stupitelům a místostarostovi za dobrou práci.
gramem dle pozvánky. Jednat se bude podle navrPředseda kontrolního výboru:
ženého programu, pouze body 2 a 3 budou vyškrtNaděžda Račická.
nuty z programu.
Konec: 19.15 hod.
Hlasování – pro 10, proti 0, zdržel 1
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Bělčovští rybáři v sobotu 23. října 2010 uspořádali
výlov rybníka pod vsí.
Hlavním důvodem výlovu byla zvědavost, jaké ryby, po sedmi letech od posledního výlovu,
v rybníce narostly a zjištění stavu jeho zabahnění. Svatý Petr,
patron rybářů, byl Bělčovákům
nakloněn – bylo vyloveno cca
430 kaprů, 4 štiky 70–100cm,
několik „kapitálních“ tolstolobiků a amurů nad 70 cm.
Z plevelných ryb „měl převahu“ karas, kterého byly vyloveny cca 3 metráky.
Karase, který je nežádoucí rybou, jsme již ale do rybníka zpátky nevraceli. Bohužel se
potvrdila skutečnost, že celoplošná zabahněnost rybníka je
značná – vrstva nánosu bahna
totiž dosahovala výše až 70 cm,

a tak bylo problémem ryby dostat ke stavidlu do loviště. Na
tuto situaci jsme však byli připraveni – pomohl kolový bagr,
který „vystokoval“ dno rybníka
podél břehů směrem ke stavidlu. Z uvedeného je více než
zřejmé, že bude nutné v budoucnu rybník odbahnit.
Příjemnou atmosféru výlovu
doplnilo grilování ryb a klobás,
o které se postaraly paní Anna
Antošová a Dana Havlíková, rybí polévka od paní Vlasty Halouzkové a nezbytný svařák,
grog a pivo pro „lovící četu“.
Rozcházeli jsme se domluveni, že napřesrok náš rybník opět
slovíme…
(JaHa) (Jaroslav Havlík)

Úspěšný výlov rybníka

v Bělčovicích

FOTO: JAROSLAV HAVLÍK

Výlov v Hluboké
Samotný výlov v režii
Bohouše Cejpka začal kolem osmé hodiny dvojím
protažením sítí a podběráky. Všechny vylovené

Pokračování ze str. 1
ryby byly přebrány a roztříděny. Na 180 kaprů
a pár amurů bylo vráceno zpět do rybníka. Kolem 50 kg různé drobo-

tiny si odvezli rybáři ze
Studené a deset k metru
dlouhých tolstolobiků si
rozdělili v místním spolku.
(KaPo)

Hubertova jízda
Pokračování ze strany 1

Děti si měly možnost
vyzkoušet jízdu na koni nebo se mohly projet
v bryčce. Připraven byl
svařáček, limonáda, klobáska a pro děti tu byl
stánek s popcornem nebo cukrovou vatou.

FOTO: KAREL POLÁČEK

Po tradičním honě na
lišku proběhlo skákání
o ceny, které byly uvázány nad překážkou. Odměny, jako koňská deka,
dort, láhev slivovice či
rumu a další drobnosti,
udělaly výhercům bezpochyby radost.

Celá akce proběhla za
velice krásného podzimního dne a vše se zakončilo posezením v Plačovicích a tanečkem v kulturáku v Dešné.
(KaPo)

DEŠANSKÁ JEZDECKÁ
TRADICE

FOTO: KAREL POLÁČEK

Elektrické vedení
je v zemi
Firma E.ON provedla
úpravu elektrického
vedení.

Rozhodli se poslední část
vzdušného vedení vložit do země.
Obec Dešná ze svého rozpočtu zafinancuje jen tři slou-

py veřejného osvětlení směrem
k mateřské školce. Do budoucna se s elektrickým vedením
do země počítá i v Dančovicích
a Plačovicích.
(KaPo)

Kultivace krajiny
FOTO: ALOIS ADAM

jsme velikou radost, když naši myslivci vyrazili do krajiny
a výsadbou ovocných alejí
kultivovali poněkud jednotvárnou krajinu okolo nás.
Některý místní zoufalec se
Ale ještě před několika dny domnívá, že účelnější je kultitu stál ovocný stromek. Měli vovat svou zahrádku. Vzápě-

Zdá se Vám, že na fotce
vlevo není nic moc
k vidění?
Pak vězte, že máte
pravdu.

FOTO: KAREL POLÁČEK

FOTO: KAREL POLÁČEK

tí po výsadbě ukradl několik
stromků i s opěrnými kolíky
a pletivem. Kdybyste náhodou věděli, kdo to byl, nechte ho být. Takoví nešťastníci
vyžadují zvláštní shovívavost
a pochopení. Co k tomu říci?
Fuj, fuj, fuj…
(aa)
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ADVENT

Adventní
odpoledne
FOTO: KAREL POLÁČEK

a školní vánoční
dílničky

Po roce opět nastal čas adventní, obec je vánočně vyzdobena světýlky,
před obecním úřadem stojí rozsvícený stromeček a velký adventní věnec.
Vše je dílem pracovníků Obecního úřadu v Dešné.

První neděle adventní 28. 11. 2010
pokračovala v tradici vánočních dílniček v základní škole, od 14 hodin
se ve škole mohly sejít děti školou
povinné i děti starší, rodiče, prarodiče, prostě všichni, kdo měli chuť si
vlastnoručně vyrobit vánoční výzdobu. Paní učitelky ze školy a školky vy-

mýšlejí každý rok něco nového, a tak
už doma můžete mít pořádnou sbírku ozdob.
Od 17 hodin pokračoval program
před obecním úřadem, připraveno
bylo občerstvení – pečené kaštany,
cukroví, punč (pro děti nealkoholický), ovoce, sušené švestky, buráky

Mikuláš
v Rancířově

Nejinak tomu bylo i letos.
V sobotu 4. 12. 2010 se sešlo
téměř 40 dětí, nechyběli i rodiče a prarodiče, aby oslavi-

ly svátek svatého Mikuláše.
Na úvod děti shlédly scénku
o lakotě, poté si zasoutěžily
v hrách inspirovaných tele-

FOTO: KAREL POLÁČEK

atd. Děti ze Základní a Mateřské školy
v Dešné předvedly krásné pásmo písniček a básniček, několik slov o adventním čase řekl i pan farář Michal
Polenda a pan starosta Alois Adam,
který taktéž připomněl důležitost zachování školy v naší obci. Byla rozsvícena výzdoba a zapálena první svíce

vizními pořady a následoval
příchod Mikuláše, andělů
a čerta, kteří dětem rozdali
balíčky s dobrotami. Nechy-

na velkém adventním věnci. Tentokrát bylo odpoledne navíc oživeno
vypouštěním hořících balónků (naštěstí bez nutnosti výjezdu hasičů).
Jako každoročně se na „dešanském náměstíčku“ sešla spousta lidí,
aby se potěšili předvánoční atmosférou a vystoupením ratolestí.
(V;P)

V Rancířově se již stala každoroční tradicí
mikulášská besídka pořádaná jedním ze
zastupitelů Pepou Krpounem a ochotnými pomocníky na místní faře.

bělo samozřejmě občerstRancířovští strávili povení jako káva, čaj, pivo (sa- spolu na faře velmi pěkné
mozřejmě pro dospělé), pár- předvánoční odpoledne.
ky v rohlíku.
(V;P)
FOTO: JOSEF KRPOUN
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Advent
Označení ADVENT pochází
z latinského slova ADVENTUS,
což znamená příchod. Datum
první adventní neděle není
žádné fixní číslo. Doba adventní trvá do půlnoci 24. 12.
Advent je tedy doba před Vánoci, která trvá ve své podstatě čtyři neděle.
Po celou dobu se lidé připravují na příchod Ježíška.
Jak se připravují? Každý jinak. Například v Brně už jsou
od půlky října v obchodních
domech k prodeji ozdoby,
kolekce, výlohy se blýskají a
všude blikají malá světýlka.
Občané Brna na internetu
hlasují, jaký strom má stát na
Náměstí Svobody. Na náměstí se staví dřevěné budky, aby
Vánoční trhy mohly probíhat
v pohodlí.
V Dešné se děti sejdou ve
škole na vánočních dílničkách, zpívají koledy u stromečku, popíjí se slavnostně
punč a všichni chutnají cukroví a pečené kaštany. Děti
píšou Ježíškovi, všichni panikaří, že nemají žádné dárky.
Advent by měl být čas pro
ztišení, aby byl člověk blíže
věcem, které jsou ve vzduchu,
když jsou Vánoce. Na našem
„náměstí“ to Michal Polenda
přiblížil takto:
„Adventní ztišení vede k tomu, že vidím a slyším věci, ke
kterým už jsem dávno hluchý a slepý, což ale neznamená, že zde nejsou. Seděl jsem
v kuchyni a modlil se, což tam
obvykle nedělám. Žádné pobíhání, mlácení hrnci a do toho z vedlejší místnosti řvoucí
muzika. Ticho – vlastně nábožné. Najednou slyším šustění a chroupání za linkou.
Myš! Nohavica by jí možná
nabídl azyl, protože nemá jasno zda ‚škodí či neškodí‘, ale
já jasno měl – probudil se ve
mně lovec. Pohřeb měla i s farářem… Ona by si tam cupitala a dělala, co tak myši dělávají, bez ohledu na to, zda
o tom vím nebo nevím. Ale
troufnu si tvrdit, že díky tomu
tichu jsem na tom podstatně
lépe.“

Myslím, že u většiny, když
se řekne ADVENT, tak si vybaví adventní věnec. Tradice adventního věnce je poměrně mladá. Byla založena až ve století devatenáctém v Hamburku německým

třetí svíce bývá růžová, což je
odkaz na charakter třetí neděle adventní.
Tak a co vlastně má „slušný člověk“ po dobu adventní
dělat či nedělat? Nejenže nepije alkohol, nekouří, netančí,

FOTO: KAREL POLÁČEK

protestantským
teologem
Johannem Heinrichem Wichernem (1808–1881). Ten
se mimo jiné zabýval městskou misií a založil školu pro
chudé děti. Ty se ho v předvánoční době každodenně ptaly, kdy už budou Vánoce. V roce 1839 proto vyrobil předchůdce dnešních adventních
věnců ze starého dřevěného
kola, 19 malých červených
svíček a 4 bílých svící. Každý
den se zapalovala další svíčka, v neděli velká bílá, v ostatní dny malá červená. Dnes ve
většině případů vidíme věnce pouze se čtyřmi svíčkami,
často fialovými, jako je liturgická barva adventu, a někdy

nedívá se na televizi, nelistuje
v novinách a časopisech, nečte „vymejváky“, nesurfuje na
internetu, nevysedává u facebooku, nepaří na komplu, nezatěžuje své bližní zbytečnými SMSkami a prozváněním,
omezuje bezduché tlachání
na nejdůležitější informace…
Zdá se to možná být takové
staromódní, ale advent je dobou vnitřního ticha a kdo toto vyzkoušel, tak ví, že to funguje.
Přeji krásné prožití adventní doby a doufám, že
všem přinese spoustu radosti, klidu a spokojenosti.
(lk ve spolupráci
s M. Polendou)

Každý rok přijde k nám
ten starý vousatý pán.
S ním andílek s čertíkem,
andílek s plným košíkem.
My jsme vůbec nezlobili,
tak nám všichni nadělili.
(K. a K. Poláčkovy)
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NAŠI LIDÉ

Obec přivítala
nové občánky

V sobotu 5.12. 2010 přivítala obec v obřadní síni
své nové občánky narozené od dubna 2008.
FOTO: KAREL POLÁČEK

Jsou to tito „drobečci“: Václav Petrák, Nicolle Pidrmanová, Natálie
Bendová, Tomáš Makula, Michaela Neshybová,
Matěj Bauer, Jakub Neshyba, Simon Morong,

Bianka Bendová, Marie
Bačáková, Matěj Mrkva
a Jana Roušarová. Kromě
nemocné Janičky Roušarové se v obřadní síni
v Dešné v 15.00 hodin sešli s rodiči či prarodiči a ji-

nými příbuznými všichni.
Pan starosta je přivítal do
života v naší obci, pronesl
pár slov o důležitosti výchovy dětí a vyslovil přání, že snad všichni jednou
posílí řady místních ško-

láků. Krátké pásmo písniček a básniček předvedly děti z mateřské školy
a Kristýna a Karolína Poláčkovy zahrály několik
písniček na klávesy. Následoval zápis do pamět-

Společenská rubrika
Jubilanti:
87 let Bártíková Anežka, Dančovice, 3. 1.
83 let Nevrklová Jaromíra, Dešná, 17. 1.
Tříletá Matylda, Dešná, 24. 1.
81 let Čechová Jarmila, Rancířov, 24. 12.
79 let Římovská Františka, Rancířov,
3. 12.
78 let Adamová Anežka, Dešná, 18. 1.
77 let Nevrklová Antonie, Dešná, 13. 12.
Dobiáš Karel, Hluboká, 24. 12.
76 let Kuneš Josef, Rancířov, 16. 12.
Sedláček Rudolf, Dešná, 29. 1.
75 let Vohnická Marie, Dešná, 24. 12.
60 let Rathouská Irena, Rancířov, 27. 1.
Vítámvásová Jana, Dešná, 12. 12.
Kulík Karel, Dešná, 16. 12.
Úmrtí:
Kérai Petr, Hluboká, 9. 11. 2010

ní knihy a předání dárků od obce (plyšáci a jídelní soupravy), dětem
byl také založen účet –
První konto u Poštovní
spořitelny se základním
vkladem 1200 Kč taktéž

Koňácký ples
22. ledna 2010

Myslivecký ples
4. února 2010

věnovaným obcí Dešná.
Na závěr proběhlo společné fotografování dětí
a rodičů. Připojujeme se
s přáním všeho nejlepšího do života.
(V;P)

POPLATEK 450 Kč
za komunální odpad na rok
2011 je nutné uhradit
od 1. 2. 2011 do 31. 3. 2011

Hasičský ples
25. února 2010

Internetová
fotogalerie
roku 2010
FOTO: KAREL POLÁČEK

Začátkem listopadu oslavila paní

Bartošková Marie z Bělčovic
úžasných a krásných

90 let

Na internetové adrese

www.fotoobecdesna.blog.cz
si můžete prohlédnout
fotografie z různých akcí
konaných v roce 2010 v Dešné
a místních částech.

Zmizela síť na tenis
Neznámí pobertové se
postarali o to, aby z tenisového kurtu na hřišti byla na
zimu uklizena síť. Bohužel
nikdo neví, kde je uschována. V neděli 24. 10. 2010
u hřiště zastavilo osobní auto, a dva „uvědomělí“
sportovci síť demontovali,
naložili a odjeli. Obci vznikla
škoda 1500 Kč.

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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Ráno
22. 10. 2010
se v naší škole
uskutečnil den
stromů.
Nejprve se ve školní
družině pouštělo poučné video o povodních,
evakuaci a podobných
tématech. Druhou vyučovací hodinu se žáci
s pedagogy odebrali na
školní pozemky, kde si
každý prvňáček zasadil
svůj stromeček. Také byly nahrazeny poškozené
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NAŠE ŠKOLA

Den stromů
v naší škole
stromky starších žáků. Zasazené stromky jsme zalili. Poté byl naplánován
program „Mokřady“, který
byl ovšem kvůli nepřízni
počasí odložen na jaro.
Místo na mokřady se tedy žáci přesunuli zpět do
školní družiny, kde dostali
test z již puštěného videa.
Pak si všichni žáci vyrábě-

li lístky a žaludy ze svých
znamení v keltském horoskopu, který si připravili
již dříve.
V naší škole se den
stromů slaví již deset let,
a po celou tu dobu si rok
co rok každý prvňáček
zasadí na školní zahradě
svůj stromeček.
Karolína Poláčková

FOTO: KAREL POLÁČEK

Dešanský znak
v galerii rekordů
V roce 2009 proběhla
pod záštitou společnosti EKO-KOM a agentury
Dobrý den Pelhřimov
s.r.o. akce, při níž bylo
z různých odpadových
materiálů určených ke
třídění (PET lahve, plastové obaly, kelímky, víčka, papír, sklo, atd.) vyrobeno 34 znaků obcí
a měst Kraje Vysočina.

FOTO: IVETA MOCHAROVÁ

V průběhu měsíce října
a listopadu navštívila
„delegace“ z Dešné
mateřskou školku
v Grossau.
Ve školkách podél celého
našeho pohraničí jsou děti absolutně nenáročnou formou
seznamovány s jazykem souseda – tedy s češtinou. V našem prostoru to zajišťuje jedna
mladá žena pocházející z Čech,
už delší dobu žije v Rakousku.
Jmenuje se Ilona Polly a svému
původu dělá skutečnou čest,
je velice sympatická a bezprostřední. Nutno poznamenat,
že i rakouské vychovatelky,
a vlastně i děti, byly úžasně otevřené, a tak se naše rozhovory
nesly ve skutečně přátelské atmosféře.
Jak je všeobecně známo,
naše škola už se delší dobu
docela úspěšně snaží rozvíjet
spolupráci s rakouskými školami. V minulém roce sice žádné
společné akce neproběhly, ale
několikrát jsme jednali v Raabs

13. 9. 2010 byl v Pelhřimově u příležitosti návštěvy prezidentského páru
odstartován pokus o světový rekord největší ga-

lerie znaků měst a obcí
ČR vyrobených z tříděného odpadu. Část galerie bude vystavena od
13. 1. 2011 na veletrhu
GO a Regiontour 2011
v Brně. Přihlášeno již bylo
více než 880 znaků. Znaky
mohou vyrábět jednotlivci, různá sdružení, ale
hlavně je vyrábějí školy.
Také naše škola se k pokusu o rekord připojila.
Žáci 2.–5. třídy, jmenovitě: Ida Račická, Markéta
Kulíková, Jiří Dohn, Eliška Munková, Alena Padrnosová, Eva Bambušková

Rozjíždíme spolupráci

se školkou v Grossau

FOTO: ILONA POLLY

an der Thaya o další meziškolní kooperaci a jenom doufáme,
že celá věc dostane v blízké budoucnosti konkrétnější podobu. To, co hodláme společně

s rakouskými přáteli v Grossau
rozjet, je jakýsi předstupeň
těchto školních aktivit.
Pro začátek je domluveno,
že bychom s malou skupinkou

dětí z naší školky přibližně jednou měsíčně navštívili sousední školku a děti by si tam dopoledne společně hrály. Na jejich
dozor by kromě rakouských ko-

a Karolína Poláčková pod
vedením paní učitelky
Ivety Mocharové vytvořili
opravdu krásný znak naší obce. Jako podkladový
materiál použili polystyrén, z něhož velmi složitě
vyřezali ozdobný rám. Ani
popálené prsty od lepení
víček a kabelů tavicí pistolí jim nepokazil radost
z konečného díla. A jak
říká paní učitelka, při práci se všichni sblížili a užili
si hodně legrace. Kdo ví,
třeba jejich dílo bude vybráno k výstavě na veletrhu v Brně.
(V;P)

Příležitost pro Vaše dítě!
legyň dohlížela i naše paní vychovatelka.
Celou věc bychom rádi rozjeli počátkem příštího roku a do
té doby je třeba vyřešit několik problémků. Tím největším
bude, jak se zdá, doprava. Paní Polly totiž do Grossau dojíždí ve čtvrtek, a to je den, kdy
je obecní mikrobus vytížen.
Dopravu budeme muset zajišťovat osobními auty. Je to sice komplikace, ale musíme ji
zvládnout! Jsme přesvědčeni,
že to je pro dobrou věc.
Milí rodiče, pokud s námi tohle přesvědčení sdílíte, pořiďte
svému dítěti pas. Pokud nám
pro dopravu půjčíte autosedačku, velice to oceníme. A pokud
jednou za čas vyrazíte s námi
a vezmete nejen své dítě, ale
i jeho kamaráda, určitě najdeme způsob jak se vyrovnat.
Doufejme, že už první setkání dětí naznačí, že jsme se vydali správným směrem. Už se moc
těšíme.
(aa)
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FOTO: KAREL POLÁČEK

Místní myslivecké
sdružení uspořádalo
v sobotu 4. prosince již
tradiční hon.
Za krásného, ale mrazivého
počasí se místní myslivci společně s pozvanými hosty a několika honci nasoukalo do připraveného útulného dopravního prostředku, který je za
pomoci pana Nehyby přepravil
do Hluboké na náves. Zde pod
vedením pana Štokra započal
samotný hon.
Na 36 střelců a 8 honců se
vydalo do polí směrem k Vratěnínu. Lovci prošli honitbu
od Hluboké k Pánkovému lesu
a kolem bývalé signálky, kde
následovala svačinka. Po vydatné krmi prošli přírodní pa-

FOTO: KAREL POLÁČEK

mátku Kysibl na hranici okresu
a nabrali směr k Rancířovu. Po
necelých pěti hodinách chůze
v hlubokém sněhu byli všichni
lovci a honci dopraveni zpět do
Dešné.
Na tradičním plácku u hřbitova byl proveden výřad ulovené zvěře. S ulovenými 48 zajíci, 6 bažanty a jednou liškou
se tento hon řadí mezi velice
úspěšné. Střelená liška vynesla
na krále honu ing. Josefa Smetanu z Bačkovic. Poté se myslivci přesunuli do České Hospody,
kde byla pro všechny připravena výtečná krmě doplněna
lahodným mokem, kterého si
každý dopřál podle svých zásluh. Na závěr nezbývá nic jiného než všem popřát „lovu zdar“.
(KaPo)

Podzimní část fotbalové soutěže
7. kolo Popelín : Dešná 0:5
Branky:
Bačák B., Píša M., Šteif J., Ďurač R., Novotný M.

10. kolo Třebětice B : Dešná 1:5
Branky:
Ďurač R. 2x, Novotný M., Habr I., Bačák B.

8. kolo Nová Bystřice : Dešná 1:1
Branky:
Ďurač R.

11. kolo Dešná : Nová Včelnice B 5:1
Branky:
Píša M. 2x, Furdan Š., Ďurač R., Novotný M.

9. kolo Dešná : Horní Pěna 4:0
Branky:
Ďurač R. 2x, Novotný M., Habr I.

12. kolo Dešná : Staré Město 3:4
Branky:
Šteif J., Furdan Š., Píša M.

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

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

Zápasy V
12 10
12
8
12
8
12
7
12
4
12
5
12
5
12
4
12
4
12
3
12
2
12
2

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

P
1
1
3
2
5
7
7
5
7
7
8
9

Skóre Body
43:11 31
34:12 27
41:19 25
42:16 24
29:27 15
25:34 15
24:36 15
19:32 15
16:31 13
27:36 11
18:36
8
12:40
7

Dešanští fotbalisté okupují po 12 kolech podzimní části fotbalové soutěže třetí místo. Z dvanácti zápasů dokázali
osmkrát zvítězit, jedenkrát remízovat a třikrát prohrát. Nejlepším střelcem podzimu se
stal se sedmi brankami Rudolf
Ďurač, který náš tým v létě posílil. Celému mužstvu přejeme
do roku 2011 hodně vstřelených branek a vítězných zápasů, abychom my, fanoušci, měli
důvod slavit.
(KaPo)
FOTO: KAREL POLÁČEK

