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Letní měsíce se kamsi
„vypařily“ a máme tu podzim. Dovolené a bezstarostnost prázdnin jsou nenávratně za námi a na drátech
elektrického vedení se připravují vlaštovky k odletu.
Slunce ztrácí svou sílu a pomalu se ukládá k zimnímu
spánku. Zkracující se dny
a prodlužující se stíny nám
dávají vědět, že pánem
nadcházejících dnů a týdnů
bude podzim. Ovzduším

Návštěva pana prezidenta v Jemnici

Slovo úvodem

1. září pravou4nohou
na straně
vykročili všichni školáci
Nenechte
si ujít
na straně 7
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V úterý 14. září se lidé z Jemnice a okolí sešli na jemnickém
náměstí u příležitosti návštěvy
prezidentského páru Václava
a Livie Klausových.

Přišli i žáci z místní školy.
Čekání, než návštěva dorazí, zpříjemnily děti z dětského domova svým vystoupením, ve kterém se převážně
zpívalo a tančilo.

Když konečně přijela
prezidentská kolona, prezident dlouho mluvil, pak se
ho lidé ptali na různé věci
a dostalo se i na autogramy. Nakonec pan prezident

Tak takhle ne !

odjel do balírny čajů Jemča
a jeho manželka jela navštívit děti do dětského domova.
A my jsme se vrátili do
školy. Kristýna Poláčková

zu
Nová pravidla provo
sběrného dvora
Kontakt:
pan Bohumír Veselý,
mobil 775 618 468
FOTO: ALOIS ADAM

Sběrný dvůr v Dešné
je věru problematická
záležitost. Stálou obsluhu si nemůžeme dovolit, a tak jsme provedli
vstřícný krok a umožnili
občanům, aby věci odkládali před branou. To
postupně ovšem nabralo takový rozměr, že tam
lidé, a nejenom občané
Dešné, odkládají doslova co jim přijde pod ruku. Že jsou si povětšinou
vědomi toho, že to na
sběrný dvůr nepatří, do-

kládá to, že tam odpad
odkládají především pod
rouškou tmy. Ráno co ráno se tak prostor před
kotelnou stává místem
úžasných
estetických
i aromatických zážitků.
Jak to tam obvykle vypadá dokládá fotografie z 20. září. Snažili jsme
se vyhovět, ale takhle to
opravdu už dál nejde.
Pro sběrný dvůr bude
vypracován nový provozní řád, se kterým vás
prostřednictvím novin

seznámíme. Prozatím
je upravena následující
provozní doba:
Po-Pá 8.00 – 15.00
So
8.00 – 10.00
Mimo tuto dobu není
možné odpad na dvůr
vozit, brána bude uzavřena a před ní je zakázáno cokoli odkládat.
Budeme to považovat za
porušování vyhlášky
o udržování veřejného
pořádku, a kdo tak učiní může být (a bude!!!)
pokutován.

ROZHOVOR

poletují obláčky babího léta
a oblohu nad vesnicí ovládli
papíroví či igelitoví draci.
Dětem znovu začaly povinnosti školní docházky
a po dvou měsících rozjívenosti opět zavládl řád
a kázeň.
Z komínů začíná stoupat
kouř, jeřabiny a šípky se
barví dočervena, zrovna tak
jako nosy lidí vracejících se
z podvečerní procházky.
Listí na stromech se barví
všemi barvami a padá, šustí
pod nohama. Ve vzduchu
voní hlína, kterou po polích
obracejí oračky a na zahrádkách rýče zahrádkářů.
Za humny jsou na zoraných polích slyšet krákající
vrány a na obloze se ozývají
divoké kachny a husy letící
ve svých formacích kamsi
za teplem. Rána jsou mlhavá a večery dlouhé, přímo
vybízející k posezení a povídání. Možná i ke čtení,
k němu snad poslouží i naše noviny.
Přejeme příjemný podzim, milí čtenáři.
Věra a Karel Poláčkovi

Pokud
jisP k d sii nejste
j
ji
ti, co lze na dvůr uložit,
kontaktujte obsluhu, pana Bohumíra Veselého.
V opodstatněných případech je možno s ním
domluvit otevření sběrného dvora i mimo provozní dobu. Pneumatiky
z osobních aut je možné i nadále odkládat, ale
výhradně po domluvě
s obsluhou. V regionu
se totiž pohybuje několik pseudopodnikatelů
v oblasti likvidace auto-

vraků,
ků kkteří
ří sii svou ekonomickou bilanci vylepšují na úkor naší obce. Už
se těšíme na setkání s nimi, podle výše uvedené
vyhlášky může být pokuta podnikající osobě
v řádu stovek tisíc.
Většinu občanů, kteří sběrný dvůr využívali
v duchu obecných pravidel slušných lidí, prosíme o pochopení, avšak
na bezohledné špindíry
si budeme muset všichni
došlápnout.
(aa)
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NÁŠ ŽIVOT
Mám ve zvyku nejdřív hovořit o těch horších stránkách,
ale tentokrát bych chtěl nejdříve zmínit to, z čeho mám
největší radost. Jaksi samosebou se postupnou redukcí
vytvořila parta 8 zastupitelů,
u nichž jsem ani na chvíli nepochyboval o jejich upřímné
snaze pro obec něco udělat.
Nejde ani tak o jejich prakticky stoprocentní účast na jednáních. Jde o skutečně aktivní
přístup v běžném každodenním životě, o snahu odstraňovat menší i větší potíže celé obce i jednotlivých občanů. Snad se na mě nebudou
ostatní zlobit, ale za všechny bych jmenoval pana Havlíka z Bělčovic a pana Pitra
z Dešné. A samotná zasedání?
Vzpomínám si, jak hned zpočátku volebního období jsme
měli problémy se schválením
jednacího řádu. Tehdy jsem
řekl, že nejvyšším jednacím řádem by pro nás měla
být docela obyčejná lidská
slušnost. S naprosto klidným
svědomím prohlašuji, že se
tímhle principem všichni řídili, a jsem pyšný na to, že onen,
tenkrát tak komplikovaně
schvalovaný dokument, jsme
nakonec nikdy nepotřebovali.
Na omylu je ovšem ten, kdo si
myslí, že nedocházelo k názo-

rovým střetům. Důkazem toho budiž jedno z posledních
jednání, kdy hlasování skončilo 1:7. Jinými slovy zbylí zastupitelé bez rozdílu mi usnesení, které jsem navrhoval, shodili ze stolu. Moc se mi to nelíbilo, ale považuji to za projev
skutečné demokracie.

Druhou věcí je taky rybníček, respektive požární nádrž
ve Chvalkovicích. Měli jsme
upřímnou snahu opravit nefunkční nádrž, ale nepovedlo
se. Vzniklo nehezké dílo, které navíc ani nefunguje, jak
má – bohužel. Omlouváme
se chvalkovickým. Nejpozdě-

by školy na šest bytů a přestavbu bývalé hasičárny na
byt, obé v Rancířově. V Bělčovicích jsme opravili více než
3 km lesních cest a v rámci toho povodněmi poničené cesty nad vsí. Výrazně se zkrášlil
hřbitov v Rancířově. Rekonstruovali jsme školní jídelnu,

Malé bilancování práce
dešanských zastupitelů
Po komunálních volbách v roce 2006 ho po čtyři roky sledovali. Za tu dobu
vykrystalizovalo ze čtyř kandidátek se mnohé udělalo, ale také se mnohé
zastupitelstvo ve složení,v jakém jste nepovedlo, jak už to v životě chodí.
Z konkrétních věcí, které
se nepovedly, bych jmenoval
dvě nejvýraznější. Opět se nepodařilo provést opravu rybníka v Hluboké. Dvakrát jsme
žádali o dotaci na jeho opravu, ale ani jednou jsme neuspěli. Upřímně, ani se tomu
nedivím. Rybníček rozhodně
není v žádném katastrofálním
stavu. V příštích letech provedeme pravděpodobně menší
opravu hráze a požeráku plně
z prostředků obce.

ji příští rok se pokusíme dát
všechno do pořádku. Věcí,
které se nepovedly, je samozřejmě víc, a jsme si toho vědomi. Bude k tomu docházet
vždycky, ale budeme se snažit, aby jich bylo co nejméně.
Doufám, že snad není nikdo, kdo by neuznal, že se povedla vybudovat slušná řádka prospěšných věcí. Z těch,
na které si vzpomínám, bych
jmenoval dokončení přestav-

oplotili zahradu mateřské
školy, vybudovali a oplotili tenisový kurt, vše v Dešné. Byla
vypracována architektonická studie obnovy intravilánu
v Hluboké. Byla provedena
komplexní úprava návsi v Plačovicích. Pro obecní společnost Spobema jsme nakoupili
dvě traktorové vlečky, užitkový automobil Ford a osobní
auto Škoda. Opravuje se kulturní dům v Rancířově. Je rozjeta výstavba čističky v Dan-

čovicích a bylo provedeno nebo se připravuje mnoho dalších akcí.
Nejde ale jenom o hmotné statky. Obec i nadále žije
docela čilým kulturním životem. V obci probíhají každoroční adventní pásma, o kulturní život se stará škola, ale
i myslivci a hasiči. Obdivuhodně se rozjeli dešanští rybáři. Těch věcí je samozřejmě mnohem víc, rád bych se
zmínil ještě o dvou, ze kterých
mám obzvlášť velkou radost.
Je to vznik turistického oddílu „Prďoši“ a znovuvydávání
Dešanských novin. U vzniku
obou institucí stály dvě aktivní dívky, které sice nejsou
přímo v zastupitelstvu, ale při
své činnosti s ním velice úzce
spolupracují. Jsou to Lenka
Krátká a Veronika Veselá.
Mnohé se za dobu fungování tohoto zastupitelstva povedlo a pokud se něco nepovedlo, jde to skutečně spíše
na mou hlavu.
A tak snad mohu poděkovat nejen za sebe, ale i za
vás, těm skutečně aktivním
dešanským zastupitelům
bez rozdílu stran za práci
odvedenou v právě končícím volebním období.
Alois Adam
starosta

Výměna
kontejneru
Někteří z vás si mohli všimnout, že velký kontejner před hřbitovem v Dešné nebyl používán
jen na odpad ze hřbitova. V kontejneru se objevovala stavební suť, staré oblečení, železo, matrace a mnoho dalšího. Proto se vedení obce rozhodlo tento kontejner nahradit. Menší plastový kontejner byl umístěn hned za hřbitovními
vraty.
(KaPo)
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ci dluží. Výše nájmů se v jednotlivých přípa– Dešná čp. 26 po panu Chvátalovi paní Ivě Dvodech liší i pokud žijí nájemníci ve stejných byřákové z Dešné.
tech. Maximální výše nájemného může být
– Dešná čp. 76 po paní Bojanovské – prozatím se
22,67 Kč/m2. Zastupitelé diskutovali a došli k zápřidělovat nebude.
– Rancířov čp. 41 po paní Čechové paní Věře Blávěru, že nájmy se zvednou takto:
hové z Rancířova.
– Dešná čp. 94–98 – zvýšení na 20,00 Kč/m2
Ze zasedání dne 23. 9. 2010:
Všechny nájemní smlouvy budou uzavřeny na
– Dešná čp. 26, 76, 78 – zvýšení na 18,00 Kč/m2
3 měsíce.
• Starosta seznámil zastupitele s rozpočto– Rancířov čp. 62 – zvýšení na 22,00 Kč/m2
• Podání výpovědi mandátní smlouvy s firmou IPI
vými změnami, příjmy 1 460 924 Kč, výdaje
– Rancířov čp. 3 snížení na 18,00 Kč/ m2
v.o.s. a uzavření nové nájemní smlouvy s firmou
804 605 Kč.
Návrh v tomto znění byl přijat a přichází v platIng. Vincent Strebel, Jemnice na administraci žá• Byla schválena smlouva se Základní a Mateřskou
nost od 1. 11. 2010.
dosti o dotaci na akci „Kanalizace a ČOV Dešná,
školou Dešná o úhradě nadnormativních výdajů. • Byl schválen nákup pozemku p.č. 2400 ostatní
Dančovice“. Nejdřív se dá výpověď firmě IPI, proZ důvodu nedostatku žáků se měsíčně musí na
plocha o výměře 1000 m2 v k.ú. Dančovice.
vede se vyúčtování a zjistí se finanční nároky, poškolu doplácet 25 000 Kč. Tato smlouva bude uza- • Byl schválen prodej pozemku p.č. 3272/2 trvalý
kud ještě nějaké jsou. Nová smlouva se uzavře až
vřena na období od září do prosince 2010.
travní porost o výměře 116 m2 v k.ú. Dešná. Tento
po výpovědi. Nová smlouva bude uzavřena na
• Byla schválena žádost o povolení výjimky z počtu
pozemek užívá paní Moravcová jako část zahrastejné náklady jako měla firma IPI.
žáků v Základní škole – tento bod souvisí s body. Cena 20,00 Kč/m2 + 1500 Kč za vypracování
dem předchozím.
smlouvy + 500 Kč návrh na vklad. Celková kupní • Akce „Autobusová zastávka Plačovice“ – dotace
z POV 100 tis. Kč, max. výše nákladů 250–300 tis.
• Zastupitelé byli seznámeni s výší nájemcena 4320 Kč.
Kč, drobná stavba, smlouva o dílo s panem Kounného ve všech obecních bytech a zároveň
kem z Dančovic do max. výše 300 tis. Kč. Vybuduse seznámili s dlužníky a s dlužnými část- • Proběhlo přidělení obecních bytů – zastupitelé
je se vjezd a chodník.
kami, které na nájemném někteří nájemnídoporučili starostovi přidělit byty takto:
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Povodně Liberec 2010
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„Povodně! Hrůza! Chudáci lidi!“ Tato slova jsem
slýchala na téma povodně velice často. Nechtěla jsem
o povodních jen mluvit, chtěla jsem být jedna z těch,
kteří nemluví a vyjíždějí na postižená místa pomoci.
Rozhodla jsem se, že na týden vyrazím. V pondělí 23. srpna jsem si sbalila batoh a společně s Michalem Polendou
a Stanislavem Zejdou jsem
vyrazila směr Liberec. Naším
cílem byla dobrovolnická pomoc v obci Bílý Kostel nad Nisou nedaleko Liberce. Dorazili
jsme a hned odpoledne jsme
se vrhli do práce. Úkoly byly
různé: trhání podlah, vyvážení
škváry, otloukání omítky, čištění spár, desinfekce stěn, vyvážení bláta ze zahrad. Byli jsme

až v druhé vlně pomoci, kdy už
voda byla ze sklepů vyčerpaná,
veškeré rozmočené vybavení
pokojů vyvezené a místnosti
vapkami zbavené bahna (což
pořád ještě neznamenalo, že
by byly obyvatelné). Každý den
od 8 do 18 hodin jsme byli součástí něčeho obrovského. Neumím popsat slovy ten pocit,
který ve mně každý den byl.
Seznámili jsme se jak s dobrovolníky, kteří tam působili, tak i přímo s lidmi, které tato katastrofa postihla. Člověk

obdivuje jejich statečnost, ale
je to opravdu tak? Osobně si
myslím, že mnozí ještě nejsou
přesvědčeni o pravdivosti věty:
„To zvládneme, to bude dobrý!“ Všichni ale víme, že to chce
čas a s pomocí dobrovolníků
jde práce rychleji, než kdyby to
obyvatelé Bílého Kostela dělali sami.
Práce dobrovolníků byla výborně organizovaná. U školy,
kde byl hlavní štáb, se ráno nahlásili dobrovolníci, byli posláni na určitá místa, vyzvedli si
nářadí a vše šlo jako po másle.
Snídaně, obědy a večeře pro
dobrovolníky a pro ty, kteří si
jídlo nemohou doma připravit, obstarávaly veselé kuchařky, které měly své zázemí v mateřské škole. Je velice veselé
jíst u stolečku pro děti ze školky, kolena máte téměř u brady, ale když vychytáte druhou
vlnu, můžete sedět i u vysokého stolu ,,pro pančelky“. Jelikož
jsme měli k dispozici auto (Carcoolku) byli jsme ubytováni na
libereckých vysokoškolských
kolejích.
Voda napáchala opravdu
mnoho škod a naše týden-

ní pomoc byla kapkou vody
na poušti, přesto jsme odjeli
s dobrým pocitem dobře vykonané práce. Se dvěma rodinami, u kterých jsme byli nejčastěji, jsem stále v kontaktu.
Mám zprávy o tom, jak pokračují práce v jejich domácnosti,
vím o jejich nových radostech
i starostech a jsem moc ráda,
když přicházejí zprávy o tom,
jak se vytopené pokoje podobají útulným místnostem.
Pro mne to byl nezapomenutelný týden. V pátek jsme
se vrátili domů unavení, ale

bez úrazu (až na pár odřenin, pádu z postele a potlučené prsty). Jedné rodině jsme
předali obálku, ve které byly
peníze z nedělní sbírky v kostele, která byla určena na povodně.
V podvědomí byla myšlenka, že můžeme být rádi,
že nic podobného se u nás
nestalo. Kdokoli z vás může
říct, že měl například vodu
ve sklepě, ale co je voda ve
sklepě proti metrové vodě
v obývacím pokoji?
(lk)
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Nahlédnutí do švýcarské sýrárny v Brigels
Sýr je pojmenován podle vesnice Brigels, le- 3 měsíce, pikantní 4–6 měsíců a extra pikantHory se stády pasoucích se krav, které svými zvonci vyžící ve východní části Švýcarska. Měl jsem štěs- ní až 8 měsíců. Labužnické speciály ovšem zrají
zvánějí do místních vesniček, tvrdá práce sedláků při
tí, když jsem oslovil majitele Josefa a Barbaru až jeden rok.
sečení příkrých svahů a obdělávání polí – za nesnadPro velký odbyt běžně zrajících sýrů se v souKoblerovy s žádostí, zda mohu napsat reportáž
ných podmínek vzniká vyhlášený sýr BRIGEL.
o jejich sýrárně a fotografovat v ní. Souhlasili
a zároveň odpověděli na pár otázek. Měli náročný den, pořádali totiž pro veřejnost Den
otevřených dveří. Oblékám na sebe hygienický
plášť, návleky a dostávám čepici. Nesmí chybět
zapsání do knihy návštěv. Vstup začíná výkladem majitele, kde se prolínají otázky návštěvníků s jeho vyprávěním.
Sýrárna vznikla v roce 1972 a rekonstrukcí
prošla v roce 1990. Od roku 1983 se její produkce soustřeďuje na výrobu BIO sýrů. Není to však jen nálepka „BIO“, která se objevuje
v některých supermarketech. Horské mléko je
zpracováno právě v této sýrárně. Pan Kobler se
svěřil, jaké v začátcích měli problémy s kvalitou
dodávek mléka, kdy museli pečlivě dohlížet na
kvalitu a čistotu mléka od sedláků. Kvalita je
důležitá při dlouhodobém zrání sýrů.
Postupujeme dále v prohlídce k lisu na formování sýra. Výsledná váha se pohybuje mezi 4 až 5 kilogramy. Menší lisy se používají pro
speciální sýry s bylinkami a také kozí sýry o váze 2 kilogramů. Celou sýrárnou vede spletitost
trubek a filtračního zařízení vyrobeného na míru. Filtruje mléko od bakterií a dodává startovací kulturu. Po vyndání z forem putuje sýr do
vany s 20% solí, kde je po dobu jednoho dne
naložen a potom vyskládán na dřevěné regály
do sklepa pod stálou teplotou.
Ale tím proces nekončí – nejdůležitější je
zrání sýrů Brigel, které je rozděleno do třech
chutí. První je mléčná doba zrání, která trvá

FOTO: DUŠAN WEIGL

časné době speciály nevyrábějí, poznamenává
pan Kobler. Odložením sýrů na dřevěné regály ke zrání práce nekončí. Naopak teprve nyní
nastává náročná ruční práce, kdy se sýry musí
každý druhý den obracet a potírat speciálním
nálevem, který patří k firemnímu tajemství.
Jak popsat chuť výborného smetanového
sýra? Delší zrání dodává na ostrosti chuti. Kombinace pikantního sýra a vína nemá chybu. Je
to rozdíl, jako kdybyste si k nedělní kačeně dali
nealko pivo, a pak vám dali ochutnat skvěle vychlazenou dvanáctku. Pivo je v názvu u obou,
nemusíte být ani znalec, přesto napříště víte,
po čem sáhnete. Takový skokový rozdíl chuti
dodává i způsob zrání těchto sýrů.
Sýr s roční dobou zrání by se vám nejspíš
na první pohled moc nezamlouval. Jeho kůrka
se už podobá tmavé podrážce, ta se nejí, před
konzumací je nutné ji odkrojit.
Zajímavá prohlídka končí ochutnávkou různých druhů sýrů. Podnik zpracuje 1 milion litrů
mléka za rok. To je úctyhodný výkon!
Děkuji majitelům sýrárny a dodávám, že
o nich napíši reportáž do českých regionálních
novin. Majitelka mi tedy povolí vyfotit i krámek, kde mají vystaven k prodeji celý sortiment.
Pokud budete mít možnost ochutnat někdy pikantnější sýr z delšího zrání, třeba
i tuzemský, přeji vám lahodný zážitek.
Dušan Weigl
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NAŠE ŠKOLA

1. září pravou nohou…
…vykročili snad všichni školáci, malí i velcí!

Od 1. října mohou žáci naší školy
opět navštěvovat zájmové kroužky
a využít tak smysluplně volný čas po
vyučování.

Od října opět
užky
fungují kro
PESTRÁ
NABÍDKA

Pro techniky

ka
techniika
etní techn
Výpočetní
Pro žáčky, kteří mají povinný německý jazyk

Angličtina
Pro žáčky, kteří mají povinný anglický jazyk

Němčina
Pro žáčky, kteří mají herectví v krvi

Dramatický kroužek
Pro hudebně nadané
FOTO: ALOIS ADAM

prvňáčky: Marka Bláhu, Honzíka
Fedru, Patrika Hoffmanna, Nikolku
Kadrnožkovou, Stanislavu Kalejovou
a Vojtíka Štěpničku. Učit je bude již
tradičně paní ředitelka Mirka AdaPaní ředitelka uvítala ve ško- mová. Prvňáčci dostali upomínkové
le všechny děti i rodiče, zvláště pak předměty a kufříky, které budou po-

Na naší škole byl školní rok
2010/11 slavnostně zahájen 1. 9. 2010 v 8.30 hodin
ve školní družině.

užívat po celou svou školní docházku na potřeby do výtvarné výchovy.
Potom pronesl svou řeč i pan starosta a poté se žáčci rozešli do svých
tříd, kde se svými třídními učitelkami probrali rozvrh a program dalších
školních dní.
(V;P)

Flétna a klávesy
Pro zájemce

Náboženství
Děti jistě zase předvedou na některém
skvělém vystoupení, co se na kroužcích naučily.
(V;P)

Naše škola
po 18 letech
V červnu tomu bylo 18 let, co se za naší třídou zavřely dveře
Základní školy v Dešné. Konečně jsme se rozhodli udělat
třídní sraz a po letech se znovu sejít, vždyť některé spolužáky
jsem neviděla od ukončení školy.
K třídnímu srazu patří i prohlídka školy, já díky tomu, že
ji do června navštěvovaly obě
dcery, jsem ve škole poměrně
často, ale většina spolužáků ji
18 let neviděla jinak než zven-

čí. Schodiště je stále stejné, již
na dveřích je však patrná první změna – místo kliky je koule
a zvonek, do školy již nepronikne nikdo nepozorován. Šatna
na stejném místě a stejně vy-
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bavená
jako na
druhém
stupni,
na prvním však ještě spolu
s kuchyňkou tvořily dohromady velkou třídu, která patřila
právě nám. Na chodbě nástěnky s výkresy dětí a fotografiemi
ze školních akcí. Družina je též
stále na stejném místě, nové
lavice, nové skříně a tak nějak
útulnější. Vedle bývala malá třída, v pětce a šestce „naše“, nyní je z ní dívčí šatna na tělocvik,
vida, my jsme se převlékaly na
záchodě. Z bývalého kabinetu
výchovného poradce je kancelář hospodářky. Dále chodbou kuchyňka, nyní využívaná spíše jako sklad papíru do
sběru. A jdeme po schodech
do prvního patra. Na odpočívadle stále visí nástěnka, po celou dobu naší docházky na ní

FOTO: KAREL POLÁČEK

byly vyvěšeny agitační letáčky
„Přijď mezi nás skláře“, teď z ní
koukají fotografie současných
žáčků školy, mnohem lepší nápad. A jsme v prvním patře.
Z bývalé knihovny a kabinetu
zároveň je obchůdek, super,
děti si ani nemusí nosit svačiny.
Malá učebna na konci chodby
se stala krásně zařízenou knihovnou. A hurá, naše bývalá třída v sedmé a osmé, nyní třída
druháků a třeťáků. Vedlejší třída patří čtvrťákům a páťákům,
třídy jsou mnohem příjemnější
a útulnější než za dob naší školní docházky. Naproti sborovna, tak jak bývala, jen se do ní
přestěhovala i paní ředitelka,
z ředitelny je kabinet. A můžeme nahoru do půdní vestav-

by, dveře, které dříve vedly na
půdu, po schodech nahoru
a místo zaprášené velké půdy
jsou před námi tři nové moderní učebny. Tady nahoře mají své království prvňáčci, krásná podkrovní třída, koberec na
hraní, jak strašně moc odlišné
prostředí proti tomu našemu!
Jedinou ozdobou naší první třídy bylo několik obrazů s abecedou a velké počítadlo u tabule.
Vedle první třídy je počítačová
učebna, 14 počítačů, které děti
využívají na kroužcích i při výuce, to před 18 lety byl na celé
škole jeden počítač. A naproti schodům ještě jedna podkrovní učebna, méně využívaná. Krásná škola. Tak proč do ní
chodí tak málo dětí???
(V;P)
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ZEMĚDĚLSTVÍ / NAŠE OBEC

Zemědělství v naší oblasti
Zemědělství je nedílnou součástí hospodář- tů, ale má také velký význam pro zachováství. Jeho důležitost není pouze ve výrobě
ní kulturní krajiny a v rámci ekologického
potravin a ostatních zemědělských produk- přístupu k životnímu prostředí.
FOTO: KAREL POLÁČEK

Vzhledem k příhodným
přírodním a klimatickým
podmínkám, je od nepaměti území dnešní obce
zemědělsky využívanou
krajinou s vysokými bonitami půd. Zemědělská
oblast leží v mírně zvlněné krajině na přechodu
Jihlavské a Znojemské
vrchoviny ve výšce mezi 460–520 m n.m. Půdy
jsou tu hlinité až hlinitopísčité, které jsou dobře propustné pro vodu
i půdní vzduch, obsahují
dostatek živin, jsou úrodné a pro zemědělství nejvhodnější. Množství orné
půdy v naší oblasti činí
3000 ha.
Naše zemědělství dosahuje vysoké úrovně a využívá nejmodernějších
technologií.

Rostlinná výroba
V rostlinné výrobě je základním zaměřením výroba obilovin a krmné základy pro chovný skot. K hlavním produktům
patří pšenice ozim potravina
(400 ha), ječmen jarní sladovnický (500 ha), kukuřice na siláž

(100 ha), řepka (380 ha), hrách řatům, ochrany životního pro(140 ha), mák (70 ha) a vojtěška středí, šetření neobnovitelných
zdrojů, používání organických
(100 ha).
hnojiv, ne hnojiv minerálních
Živočišná výroba
a ochraně zdraví populace.
Hlavním zaměřením v živočišné výrobě je chov skotu (doj- Časy se mění a rozvoj nezanice – 460 ks, jalovice – 140 ks,
býci – 110 ks, telata – 60ks) stavíš
a velkochov prasat (prasničV dobách totality obhospoky – 250 ks, prasnice 700 ks, dařovaly Státní statky a Jednotpředvýkrm – 3000 ks, výkrm – ná zemědělská družstva val2500 ks).
nou většinu polí a luk, nebylo

políček drobných zemědělců,
snad jen na pronajaté „záhumence“ si každý mohl pěstovat
to své.
Státní statek Dešná či později Státní statek Nová Bystřice
zaměstnával snad 80 % obyvatel našeho kraje, a že tenkrát
byla plná zaměstnanost. V každé vesnici byl kravín, či dva i více. Někde pro změnu chlév pro
telata nebo prasata, i stáje koní. Bez nepříliš moderní tech-

niky bylo potřeba mnohem
více zaměstnanců na krmení,
kydání hnoje, dojení, navážení krmení, silážování, senážování atd. Dnes s výkonnými stroji v rostlinné a moderní
technikou v živočišné výrobě
je již potřeba pracovníků daleko menší, kdo pracuje, většinou dojíždí za prací do města. Zemědělství dá práci sotva
čtvrtině původního počtu lidí.
(lk, vv, V;P)

Ekologická výroba
Jelikož v poslední době došlo k velkému rozvoji ekologického zemědělství, tzv. biozemědělství, promítla se tato
situace i do naší oblasti, a proto byla malá část konvenčního
zemědělství převedena na ekologické zemědělství. Dnes se tu
pěstuje ekologický oves, žito,
brambory, cibule, jetel, špalda
(pšenice ozimá).
Co je vlastně biozemědělství? Je to takový způsob hospodaření, který bere ohled na
přirozené koloběhy a závislosti. Umožňuje tak produkovat
vysoce kvalitní a hodnotné potraviny. Jeho prioritou je kvalita, nikoli kvantita produkce. Je
založené na zásadách etičtějšího přístupu vůči chovaným zví-
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Obec je nucena omezovat dodávky palivového dřeva občanům
V místní části Dešná bude v roce
Obec Dešná má sice více než 300 ha
obecních lesů, avšak většinou v tako- 2010 dodáváno pouze občanům, kteří
vém stavu a složení, že hospodaření nemají přípojku na obecní vytápění.
Občané, kteří vyhovují výše uvedev nich je spíše ztrátové.
Produkcí je kulatina, která je hlavním obchodním artiklem. Část dřeva
se zpracovává na štěpku do obecní výtopny a velice omezená část se prodává jako palivové dřevo občanům. Bohužel, poptávka je mnohem větší
než produkce, a tak byla přijata následující opatření:
Palivové dřevo bude dodáváno
pouze občanům, kteří mají trvalý
pobyt v obci.

ným požadavkům, jsou rozděleni podle věku do tří skupin:
Senioři 75 let a starší budou platit
385 Kč za prostorový metr (prm) a jejich požadavky budou vykrývány přednostně.
Senioři 60–74 let budou platit
495 Kč/prm a jejich požadavky budou
vykrývány po uspokojení první skupiny
Ostatní zájemci budou platit 550 Kč/
prm a v roce 2010 budou vykrýváni

podle pořadí určeného na základě jejich věku. V dalších letech se budou
posuzovat také podle toho zda jim
v předchozím roce bylo, či nebylo palivo dodáno.
Ceny jsou včetně DPH a dopravy
k objektu žadatele.
Pro rok 2010 se stanovuje jednotný
maximální objem dodávky na 4 prm.
S jedinou výjimkou u paní Horké
z Dančovic, která spadá do první skupiny a v roce 2009 žádné palivo nedostala.
Dodávka je určena pro vlastní
spotřebu rodiny žadatele. Pokud
zjistíme, že žadatel dřevo dodal

(předal, prodal) dalšímu zájemci,
nebude mu v dalších letech palivo
prodáváno.
Na základě těchto pravidel byl sestaven pořadník, který bude viset ve
skříňkách v místních částech a také na
internetových stránkách obce
www.desna.cz
a každý občan si tak může zkontrolovat, na jakém je pořadí a jak jsou dodávky vykrývány.
V současnosti však musíme spoluobčany upozornit, že hajný pan Dohnal je už delší dobu nemocen, a tak
se prozatím dřevo nedodává, omlouváme se.
Alois Adam
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Ing.
Josef Kolář
Pro rozhovor jsme si do tohoto čísla DN, tak trochu věnovanému zemědělství v našem regionu,
vybrali předního představitele našeho zemědělství, Ing. Josefa Koláře z Lovčovic, majitele
firmy Zemspol Dešná, s. r. o.
Otázky kladou Věra a Karel Poláčkovi.

Jak ses dostal k zemědělství?
Celá tato oblast je
z dlouhodobého hlediska poměrně zemědělsky významná,
zemědělství je zde
tradiční činností. Myslím, že každého, kdo
tu žije nějakým způsobem ovlivňuje –
někoho více, jiného
méně. Nepřijde mi,
že bych se k zemědělství nějak speciálně dostával, byl to
zřejmě vliv prostředí
a určitě i rodiny.
Provázely Tvé začátky nějaké problémy?
Problémy vždy byly a rozhodně budou.
Jde tedy jen o to, do
jak vzdálené historie
se vrátíme. Přeskočíme-li problémy studijních let, pak určitě

první zatěžkávací zkouškou byl
nástup do zaměstnání, kdy přeci jen došlo k pomyslnému přeřazení na vyšší rychlostní stupeň oproti tempu docházení
do školy. Závažnější problém,
který bych měl zmínit, mě však
nenapadá. Jistě jich bylo a stále
je dost, ale zatím se je vždy podaří zvládnout.
Kdo Ti v branži nejvíce pomohl
a poradil?
Těch, kteří pomohli a stále
pomáhají, je mnoho. Určitě velkou školu jsem dostal od předchozího vedení Zemspolu, kdy
jsem musel zvládat nelehká zadání, neutíkat před problémy.
Poněvadž jsem v tomto regionu jeden z mladších zemědělců, často se najdou Ti, kteří
vědí, jak co dělat a chtějí se se
mnou o své zkušenosti podělit… Ne, vážně, určitě mám kolem sebe známé, kterým věřím
a se kterými mnoho věcí konzultuji.

Jaká bude letošní úroda (vzhledem k výkyvům počasí)?
Ozimá pšenice i řepka daly nadprůměrný výnos, jařiny
obecně nebyly dobré, sklizeň
byla pod naše očekávání. Stejně tak je i problematická kvalita zboží z důvodu deštivého
počasí v době sklizně. Jelikož
se s těmito povětrnostními
podmínkami potýkali nejen ve
zbytku naší země, ale i v ostatních částech Evropy, kvalita
a množství sklizených komodit
je obdobná těm našim. Z tohoto důvodu nejsou obecně problémy s odbytem.
Jak se na podnikání dívá Tvoje
rodina?
Myslím, že si zvykla. Manželka pracuje na pozici ekonoma
celé skupiny, tudíž ví, co naše
práce obnáší a možná i proto
mi snadněji prochází časté pozdější návraty domů. Děti, jelikož jsou ještě malé, o žádném
podnikání nemají ponětí. Pros-

tě ony chodí do školky a rodiče
do práce. Určitě by se ale žádný
z nich nezlobil, kdyby mi na rodinu zbývalo více času.
Jak relaxuješ?
Asi se nehodí říci prací, ale
do určité míry to tak je. Zatím mě to ještě baví. Jinak
ale samozřejmě občas sportuji, zvláště nyní, kdy máme
v Lovčovicích nové hřiště, trávím čas s rodinou a nemalou
část mého volného času trávím
na sedačce u televize – pravidelně usnu…
Jaké plány máš do budoucna?
Žádný diagram obdobný tomu z jednoho známého českého filmu nemám. Rád bych, aby
se našim firmám dařilo, protože
od toho se odvíjí do značné míry i pohoda v osobním životě,
kterou následně přenáším i na
rodinu.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů.

Sousedské posezení v Bělčovicích
Občané Bělčovic společně
s chalupáři v sobotu 18. září
2010 v místní klubovně zorganizovali „sousedské posezení“ se společenskými hrami pro dospělé a dětskými
soutěžemi.
Dospělí si zahráli oblíbenou hru petangue, soutěžili
v šipkách, děti malovaly křídami na asfaltové silnici, skákaly „panáka“ a přes švihadlo, dováděly na kolotoči… V přátelské
atmosféře s bohatým občerstvením (každý z účastníků přinesl něco k zakousnutí a popi-

tí), jsme si poklábosili, zavzpomínali na mnohé a probrali,
jak již to na podobných setkáních bývá zvykem, „veledůležitá sousedská témata“. O skvělé,
grilované klobásky se v dovezené vlastní mobilní udírně postaral soused pan František Antoš, za což mu patří mimořádný
dík. Kladem této společenské
akce byla účast prakticky všech
občanů Bělčovic i některých
našich rodáků a chalupářů.
Loučili jsme se s ujištěním, že
podobné setkání co nejdříve
zopakujeme.
JaHa

Společenská rubrika
Jubilanti:
90 let: Bartošková Marie, Bělčovice,
2. 11.
86 let: Marková Marie, Bělčovice, 7. 10.
Samková Vlasta, Dešná, 22. 11.
82 let: Tříletý Karel, Dešná, 29. 10.
81 let: Vacek Karel, Dančovice, 4. 11.
77 let: Vedrová Marie, Bělčovice, 12. 11.
Dobiášová Božena, Hluboká,
21. 11.
75 let: Maříková Marie, Rancířov, 12. 11.
70 let: Bartošková Milada, Bělčovice,
8. 11.
60 let: Cejpková Emílie, Dešná, 3. 10.
Sedláková Božena, Rancířov,
23. 11.
Kasalá Božena, Bělčovice, 30. 11.
Narození:
Bendová Bianka, Rancířov, 29. 5. 2010
Mrkva Matěj, Rancířov, 13. 9. 2010
Bačáková Marie, Rancířov, 13. 9. 2010
Roušarová Jana, Rancířov, 23. 9. 2010
Úmrtí:
Hrušková Marie, Dešná, 29. 7. 2010

S vozidlem narazil do
stromu – alkohol je špatný
rádce

FOTO: OLGA HAVLÍKOVÁ

Volby do zastupitelstev obcí
Volby do Senátu Parlamentu
České republiky
Oboje volby se budou konat společně ve dnech 15. a 16. října 2010.
Místem konání voleb je volební
místnost na obecním úřadě v Dešné
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Dešné, Rancířově, Hluboké, Plačovicích, Dančovicích, Bělčovicích a Chvalkovicích.
Volit může občan ČR, který dovršil alespoň ve druhý den voleb 18 let.
Každý volič má povinnost prokázat
svoji totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Volební místnost bude otevřena:
V pátek 15. října 2010 od 14.00 až
22.00 hod.
V sobotu 16. října 2010 od 8.00 až
14.00 hod.

Případné II. kolo Senátních voleb
bude ve dnech 22. a 23. října 2010.
Volební místnost bude otevřena:
V pátek 22. října 2010 od 14.00 až
22.00 hod.
V sobotu 23. října 2010 od 8.00 až
14.00 hod.
Volební lístky na případné II. kolo Senátních voleb budou voličům vydávány
až ve volební místnosti.
Na požádání může oprávněný občan
ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad a ve dnech
konání voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost do přenosné hlasovací schránky.
(aa)

J. Hradec – 11. září 2010
v nočních hodinách nepřizpůsobil 27letý řidič nákladního vozidla Citroën
C15 z Hluboké rychlost jízdy na silnici ze Slavonic na
Písečné. Na křižovatce vyjel vlevo mimo komunikaci
a přední částí vozidla narazil
do stromu. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění spolujezdce, který byl
přepravován v ložném prostoru nákladního vozidla.
Zraněný byl hospitalizován
v jindřichohradecké nemocnici. Policejní hlídka z obvodního oddělení Slavonice
naměřila u řidiče při dechové zkoušce 1,17 g/kg alkoholu v dechu. Ukázalo se, že
řidič není držitelem žádného
řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel. Řidič
rovněž nepředložil žádné
doklady potřebné k provozu
vozidla, ani doklad prokazující pojištění odpovědnosti
za škody způsobené provozem vozidla. V ložném prostoru přepravoval nejméně
dvě osoby, přičemž vozidlo Citroën je určeno pouze k přepravě dvou osob na
předních sedadlech. Platnost technického osvědčení vozidla vypršela v květnu
2010. Na vozidle Citroën došlo ke škodě v hodnotě nejméně 5000 korun.

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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Úspěšný víkend dešanských jezdců
Během víkendu od 13. do 15. srpna proběhl v rakouském Autendorfu 21. ročník drezúrních a skokových soutěží. Stejně jako loni
i letos se těchto jezdeckých závodů zúčastnili i naši reprezentanti.
A představili se věru v tom nejlepším světle.
Plačovská chovatelka
paní Olga Guevarová navázala na svou loňskou
úspěšnou účast. Stejně jako minulý rok zajela jeden
ze svých dvou sobotních
závodů bez chyb. Vlivem
způsobu započítávání obtížnosti překážek se sice
nakonec umístila na 4. místě,
ale předvedla
opravdu vynikající výkon.
Navíc se na své kobylce
Amarylce úspěšně zúčastnila dalších dvou soutěží
pro šestileté koně v neděli. Během celých víkendových závodů pak nabízela
potřeby pro jezdecký sport
v prodejním stánku. Jak

byla úspěšná v této činnosti nevíme, každopádně
je to obdivuhodná aktivita
a přejeme jí, aby se dařilo
i v tomto odvětví.
Dalším velice úspěšným
reprezentantem naší obce byl zástupce dančovských chovatelů pan Karel
Svoboda. S kobylkou Dueta svůj závod dokonce vyhrál. Mnohé z nás možná
překvapí jaký je to úspěšný
chovatel, trenér a závodník.
Mezi dešanské reprezentanty můžeme
docela pyšně započítat
i chovatele pana Jaroslava
Grodla. My ho známe spíše jako stavitele trati a komentátora populárních
jezdeckých závodů v Dešné a také jako našeho dobrého kamaráda. V poslední době je znám i jako startér
Velké pardubické. Jezdkyně Martina Bečková se s jeho kobylkou Juliet zúčastnila

Všem
blahopřejeme
a děkujeme
za reprezentaci.

FOTO: ALOIS ADAM

To, že se poštovní holub vrátí na rodný
holubník, je všeobecně známá věc. U poštovního holuba je tato vlastnost dovedena
do naprosté dokonalosti a téměř 200 let
je předmětem jedinečného a napínavého
sportovně-chovatelského zápolení.
Když holubáři neustále běhají kolem domu a dívají se na
střechu, nebo když sedí na lavičce a hlava je nasměrována
stále na střechu, znamená to,
že se právě konají holubářské
závody. Sezóna je přibližně
od května do září. Vezmu-li to
zrychleně: holubář v holubníku nachytá ty nejlepší kusy, dá
je do beden a odveze na určené místo „Přihlášku“ a holuby
odevzdá. Holubi jsou naloženi
do speciálního auta a vyráží na

FOTO: ALOIS ADAM

celkem tří sobotních soutěží, ve dvou se
umístila na děleném prvním místě a ve
třetí bodovací soutěži se umístila na pěkném 5. místě.
(aa)

Dobří holubi se vracejí

cestu. Kam? To je
různé. Je to například Cheb, Tachov,
Brusel, Bejrút atd.
A jak probíhá
čekání na holuby v Dešné? Holubáři pan Krátký,
pan Nehyba a teď
i Luboš Veselý junior se dozví čas
vypuštění holubů a podle zkušeností si vypočítají,

Lepší holub na střeš!e,
než-li vrabec v hrsti

FOTO: KAREL POLÁČEK

kdy
kd přibližně
řibliž ě mají na své šampiony čekat. Posadí se
na lavičku a čekají.
Čekají. Čekají. Když
konečně přiletí holub, běží do holubníku, hledají ho.
Pokud se ptáte, jak
ho poznají, ptáte se
stejně jako já. Můj
otec odpoví: „Jsou
přeci unavení!“ Ale
poznáme je podle

registračního kroužku
a gumičky určené do
konstatovacích hodin.
Jakmile
J k il máte gumičku z nohy holuba v ruce a vložíte ji do
hodin, otočíte klíčem, čas se
zaznamená a můžete jít čekat
dál. Během čekání se všichni holubáři informují, kdo má
koho doma.
Jakmile začne opět sezóna,
Dešanské noviny vás budou
o výsledcích informovat.
Na mistrovství OS Horácko
se z 62 holubářů umístil pan
Nehyba na 18. místě a pan
Krátký na 26. místě.
(lk)

Hasičská sezóna
je u konce
Hasičská sezóna je u konce a naši muži získali
poslední cenné body. 5. září vybojovali v Radoticích třetí místo v čase 21,84 s.
O týden později 11. září se
naši hasiči zúčastnili pohárové soutěže v Písečné, kde se
jim ale nedařilo a útok nedokončili.
Další cenné umístění získali 24. září na noční soutěži

v Jemnici. Z 31 družstev, mezi kterými byly i extraligové
týmy, získali krásné 8. místo
s časem 18,48 s.
Do dalšího roku přejeme
našim hasičům mnoho úspěchů.
(v. v.)
FOTO: VERONIKA VESELÁ
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Fotbalový turnaj o pohár starosty
mem byly Bránice a po jednoznačném vítězství 5:1 postoupily do finále.
O druhé finálové místo se
utkali naši borci s výběrem ze
Starého Města. Diváci ve velice

Turnaj zahájil vedoucí domácích Jirka Píša. Přívítal všechny
účastníky sportovní akce v Dešné, upřesnil pravidla a systém
turnaje a předal slovo starostovi Adamovi. Ten popřál všem

TJ Sokol Dešná již tradičně pořádal 24. července
fotbalový turnaj o pohár starosty Dešné. Turnaje
se mimo domácích zúčastnili ještě týmy z Moravských Bránic, Police a Starého Města.
sychravém počasí povzbuzovali seč jim síly stačily a domácí
tým se jim odvděčil výhrou 3:1.
Staré Město se tak utkalo s Policí o třetí místo. Zápas byl vyrovnaný až do samotného konce a po remíze v základní hrací
době 2:2 se kopaly pokutové
kopy. Zaslouženě šťastnějším
byl tým ze Starého Města a obsadil tak celkovou třetí příčku.

mnoho vstřelených branek, ve
zdraví prožitý den a jako správný patriot, vítězství domácím.
Poté byl od TJ Sokol panu starostovi prostřednictvím Milana Novotného a Jirky Píši předán fotbalový dres pro starostu
s číslem jedna.
Po zahajovacím ceremoniálu nastoupili k prvnímu zápasu
Moravské Bránice s borci z Police. O poznání fotbalovějším tý-

Putovní pohár starosty Dešné zůstává doma !

FOTO: KAREL POLÁČEK

Finálový zápas přinesl očekávaný boj, protože obě
mužstva v prvních zápasech předvedla velice kvalitní výkony. Naši borci se nene-

chali soupeřem přehrát a za
mohutné podpory skalních
fanoušků porazili dobře hrající Moravské Bránice 3:1.
(KaPo)

Dešanský fotbal po roce
obhájil vítězství a putovní pohár starosty Dešné
zůstává doma.

Výchova malých fotbalistů
Naši nejmenší
fotbalisté odehráli na sklonku léta několik
přátelských
utkání.

Je radost a požitek
sledovat, s jakým nadšením a chutí bojují
naši junioři se soupeřem s obrovským nasazením o každý míč.
I když se herní projev

těchto prcků nedá se
špičkovým fotbalem
srovnávat, pro rodiče
je jejich hra jedinečná, a každého vždy
zaručeně pozitivně naladí.

Trenér Karel Dobiáš,
který se žákovskému
fotbalu v Dešné obětavě věnuje již několik
let, do budoucna přemýšlí o mladších přípravkách.
(KaPo)

FOTO: KAREL POLÁČEK

Fotbalová soutěž odstartovala
borci velmi kvalitní hrou dopředu dokázali do přestávky dvěma góly zápas otočit. Ve druhé
půli se hrál opět kvalitní fotbal.
Naši vstřelili další branku, na
kterou již soupeř nestihl reagovat, a stanovili tak konečný výDešná–J. Hradec B 3:1
sledek. Všichni diváci, kteří přišli
branky: Zach D., Furdan Š.,
naš tým povzbudit, byli odměNovotný M.
V prvním zápase na domá- něni velice krásnou kopanou.
cím hřišti přivítali naši fotbalisté
mladý a ambiciózní tým z Jin- Deštná–Dešná 3:1
dřichova Hradce. Od první mi- branky: Habr I.
Fotbalová soutěž, nebo lénuty mohli diváci sledovat velice kvalitní fotbal. Obě mužstva pe řečeno naši fotbalisté nám
si vytvořila několik šancí, ale ve třetím kole moc radosti nejako první skórovali hosté. Naši přinesli. Odjeli ke svému druhému zápasu na venkovním
hřišti a opět se jim nepodařilo
Průběžná tabulka – sezóna 2010–2011
Pořadí
Název týmu
Zápasy V
R
P
Skóre Body bodovat. Domácí z Deštné vyhráli první poločas 1:0, ale skóre
1. Staré Město
6
5
1
0 21:4
16
mohlo být mnohem vyšší. Jen
2. Deštná
6
4
1
1 20:8
13
díky kvalitnímu výkonu našeho
3. Dešná
6
4
0
2 18:12 12
nejlepšího hráče zápasu bran4. Jindřichův Hradec B
6
3
1
2 16:9
10
káři Hvězdovi, který vychytal
5. Cizkrajov
6
3
1
2 17:15 10
i pokutový kop, si naši odvez6. Peč
6
3
0
3 11:17
9
li prohru jen 3:1. Snad je to jen
7. Kunžak B
5
2
1
2 14:13
7
začátek a čas ukáže kvalitu na8. Nová Včelnice B
6
2
0
4 12:17
6
šeho týmu.
peř přidal další dvě branky. Náš
tým nemohl využít nových posil, protože se nepodařilo získat
před začátkem sezóny registrační karty.

Staré Město–Dešná 4:1
branky: Bačák B. (pen.)
Začala nová sezóna fotbalové ligy okresní soutěže mužů. Naši hráči jeli k prvnímu
zápasu do Starého Města, které letos sestoupilo z okresního přeboru. V prvním poločase předváděli naši lepší herní
výkon, ale před soupeřovou
brankou byli bezzubí. Naopak
soupeř využil dvě ojedinělé
akce a z obou skóroval. Našim
se do přestávky podařilo zásluhou Bačáka B. snížit z pokutového kopu. Po výměně stran
se herní obraz nezměnil a sou-

9.
10.
11.
12.

Nová Bystřice B
Třebětice B
Horní Pěna
Popelín

5
5
6
5

1
1
1
0

2
1
1
1

2
3
4
4

6:8
6:13
5:20
7:17

5
4
4
1

Dešná–Kunžak B 5:1
branky: Novotný M. 3, Ďurač
R. 2.

Ve čtvrtém kole podzimní
části jsme na domácím hřišti
viděli opět kvalitní hru. Hned
z prvního útoku se našim podařilo skórovat a útočně se hrálo
i nadále. Několik šancí bylo na
obou stranách, ale po teči hostujícího obránce vstřelil náš tým
druhou branku. Pár minut na to
se prosadili i hosté. Náš brankář nestihl zareagovat na střelu,
kterou uviděl na poslední chvíli. Hosté pak do konce prvního
poločasu byli nebezpečnější,
ale branku již nevstřelili. Druhá
půle začala velmi rychlou a pohlednou akcí, která znamenala
vedení 3:1. Naši přidali ještě dvě
branky a porazili hosty z Kunžaku 5:1.
Cizkrajov–Dešná 2:4
branky: Novotný M. 3,
Ďurač R.
Zápas začali lépe domácí.
Dostávali se častěji do zakončování, ale branku z několika
šancí vstřelit nedokázali. První
branku po velice krásné a rychlé akci vstřelil náš Milan Novotný. Další branku domácím vsítil
Ruda Ďurač, a to když pomezní signalizoval postavení mimo

hru a domácí v domění, že to
bude odpískáno, přestali hrát.
V závěru poločasu měli domáci
několik šancí ke skórování, ale
snížili jen na rozdíl jedné branky. Ve druhém poločase přidal
Milan Novotný další dvě branky, na které domácí odpověděli opět jen jednou, a tak bylo konečné skóre zápasu 2:4.
Naši venku vybojovali první tři
body.
Dešná–Peč 4:1
branky: Furdan Š., Píša M.,
Zach D., Ďurač R.
Ve třetím domácím zápase
přivítali naši borci fotbalisty
z Peče, kteří měli shodný počet
bodů. V prvním poločase jsme
moc fotbalových momentů
neviděli a naši se dokázali prosadit až po odpískání pokutového kopu. Do druhého poločasu nastoupil náš tým jako
vyměněný a dokázal soupeři
po velice krásných akcích vsítit
ještě tři branky a stanovit konečné skóre na 4:1.
(KaPo)

Přejeme našim borcům
úspěšnou sezónu!

