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Setkání

které
Další místo, za
stydět!
už se nemusíme

Velká propagace jezdeckého sportu

na rancířovském hřbitově
17. listopadu proběhlo na
několika místech v Rancířově setkání, které sledovalo
hned několik cílů.
Ostatně sám státní svátek, který se ten den slaví jako „Den boje
za svobodu a demokracii“, má
pro nás také několik významů.
Jednak si připomínáme tragické osudy českých studentů, které v roce 1939 připravili o život

nacističtí okupanti. Připomínáme si také výročí událostí z konce listopadu 1989, které předznamenaly pád bývalého režimu.
A pro nás v pohraničí má tento
den význam především jako připomínka pádu železné opony,
neboť jsme po dlouhých letech
získali možnost svobodně a bez
problémů vycestovat k našim
sousedům za hranicí.
Pokračování na str. 3

FOTO: ALOIS ADAM

Vláďa je znám jako člověk, který nic neponechá náhodě, a tak
měla celá akce vynikající úroveň.
Začínalo se hned po ránu u něj,
v Plačovicích, občerstvením a malým přípitkem.
Před polednem se účastníci
vydali na kolbiště, odkud vyjeli na vlastní jízdu do terénu. Po

návratu pokračovalo odpoledne
klasickými hubertovskými soutěžemi a navečer se všichni sešli
v kulturním domě, kde proběhl
obvyklý soud. K tanci vyhrávala
živá muzika.
Kdo přišel, rozhodně neproHuberta se zúčastnila také
hloupil. Jezdců s koňmi přijelo
O. Guevarová, vždyť je to
více než 40 a diváků byla taková
sousedka pořadatele
spousta, že to připomínalo traFOTO: ALOIS ADAM
diční jezdecký den.
Vláďa mohl být spokoje- to brali jako veliké uznání práci
ný. Snad všichni, jak jezdci, tak člověka, který celý život zasvětil
diváci, a jsme si jisti, že i koníci, koním.
(aa)

Máme opravenou silnici

Čtěte na straně 3

První den ve škole
Do 1. třídy
nastoupilo 8 dětí

Vážení a milí spoluobčané,
je to neuvěřitelné, opět je tu tajuplný adventní čas. Advent znamená příchod nebo přeneseně přípravu, očekávání či naději, jak je všeobecně známo. Pro každého z nás může znamenat
něco jiného. Již ve starověku člověka přitahovala tajemnost období, kdy s nadějí napjatě očekával slunovrat. Není divu, že křesťané využili
tohoto magického období pro své cíle. Advent
v sobě spojuje naději a očekávání, mnohé přivádí k zamyšlení a meditaci. Naděje a očekávání
nám dávají sílu překonávat nejrůznější potíže, nepřízně osudu, protivenství i opravdové lidské katastrofy.
Jak závažný význam má slovo naděje. Jak
smutný a těžký musí být život člověka, jenž
naději ztratil. Naděje, víra v lepší příští, pokora, pochopení, vstřícnost, soucit pro blízkého
člověka a alespoň špetka poctivosti. Hlavně
poctivosti vůči sobě samému. Zdá se vám, že se
jedná o pojmy, které již nemají místo v našem
životě? Na první pohled to tak snad vypadá, ale
ve skutečnosti toužíme po lepším světě. Snad
uvědoměle, snad pouze podvědomě tyto pojmy a ctnosti bereme v potaz, avšak nevěřím,
že o nich opravdu nic nevíme či vědět nechce-

me. Možná jsme jenom v rozpacích, protože
máme pocit, že bychom se svou upřímnou vůlí
budovat lepší svět nepochodili. Třeba máme
jen strach, že by nás ostatní zneužívali a ještě se
nám posmívali za naivitu. Do značné míry to je
pravděpodobné. Přesto v sobě chovám naději, že lidé budou jednou znaveni nemilosrdnou
a často nesmyslnou soutěží v dobývání hmotných statků. Věřím, že zatouží po citově plnějším prožití svých životů i za cenu, že se zřeknou
mnohdy nezřízené a nadbytečné spotřeby. Věřím
pevně ve zdravé instinkty
člověka, jenž rozezná, co je pro něj a pro společnost dobré. Není snadné v dnešní době najít pevný bod, jehož bychom se mohli přichytit.
Političtí nebo církevní představitelé nám toho
nejsou schopni příliš nabídnout. Sami nevědí,
jak řešit bolesti tohoto světa. Nepropadejme
proto sebevražedné lhostejnosti a netečnosti.
Doba adventu je tu, přináší s sebou naději.
Děti se těší na Mikuláše, píší dopisy Ježíškovi.
V rodinách nabíhají přípravy na vánoční svátky.
Prožijte je v klidu s těmi, které máte rádi. Toto
číslo je letos poslední, proto Vám s předstihem
přeji mnoho zdraví a také trohu toho „pokakaného“ štěstíčka v novém roce. Jaroslav Hykel

Slovo úvodem

Podívejte se na straně 5

Historie

našich obcí ve fotografii
Prosím občany, kteří vlastní
různé staré fotografie z našich
obcí a poskytli by mi je k ofocení, ať se se mnou spojí telefonicky nebo osobně. Fotografie ofotím přímo na místě.
Použiji je do rubriky „Historie
naší obce ve fotografii“.

Poláček Karel
Tel.: 721 346 415

FOTO: ALOIS ADAM

Hubertova jízda v Dešné
7. listopadu uspořádal známý dešanský chovatel koní,
pan Vladimír Vinklárek,
Hubertovu jízdu.

FOTO: LIBOR KARÁSEK

V. Vinklárek se svým
nejmladším potomkem
Tomáškem a přítelem
MVDr. F. Štokrem

Nejznámější startéři v ČR:
Jaroslav Grodl, startér Velké pardubické (vlevo)
a Václav Krejčí, startér snad všech dešanských soutěží

Podzimní část
okresní soutěže
zápas po zápase
Připravil Karel Poláček na straně 8

Přátelský dvojzápas
našich žáků Strana 7
Přehled otevřených
ambulancí a poraden
v Dačické nemocnici
Najdete v příloze

Dušan Weigl zve
za krásou
švýcarských hor
v příloze

t,
Perferk
,
supea,
bezv!
dík!!
...vzkazuje čtenářům
Milan Novotný na straně 6
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Hasiči z Ludweis slavili
125. výročí založení

Zajíci a srnky
už nebudou okusovat
dětem stromky

Delegace z Dešné předala v partnerské obci dar
V neděli 27. září navštívili
představitelé obce a sboru
dobrovolných hasičů naši
partnerskou obec LudweisAigen.
Na pozvání svých rakouských
přátel se tam zúčastnili oslav
125. výročí založení jejich sboru
dobrovolných hasičů. Při této příležitosti věnovali naši hasiči svým

kolegům pamětní plaketu a krásnou vyšívanou stuhu na jejich
starobylý prapor.
Během téměř 10 let partnerských kontaktů se mezi mnohými občany obou obcí vytvořilo opravdové osobní přátelství,
a tak se návštěva rozhodně neodehrávala na formální úrovni a nezůstalo jen u oficiálních
projevů. Rakouští hasiči přislíbi-

li pomoc se zajištěním druhého
auta pro naše hasiče, což nám
přikazuje nová legislativa a naši
akceptovali jejich zájem a pozvali je na hasičský ples, což nám přikazují dobré mravy.
Delegace se sice dlouho
nezdržela, ale atmosféra byla, jak
řečeno, srdečná. Rozhodně lepší,
než by vyplývalo z této, poněkud
nepovedené, fotografie!
(aa)

Budujeme nové oplocení zahrady
mateřské školy
FOTO: ALOIS ADAM

Starý, prakticky neexistující plot zahrady mateřské školy
postupně nahrazujeme novým.

FOTO: ALOIS ADAM

Z rancířovské hasičárny pěkný byt
Bývalá
hasičská
zbrojnice
byla
přestavěna
na pěkný
byt.
FOTO: ALOIS ADAM

Akce byla provedena s pomocí příspěvku Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 550 tisíc Kč.
To samozřejmě nestačilo, část
musela doplatit obec ze svého
rozpočtu.

Stavba už je předaná a nyní
řešíme náležitosti ke kolaudaci.
Byli bychom rádi, aby kolaudace proběhla ještě do konce roku,
abychom byt mohli předat novým nájemníkům.
(aa)

Přinášíme výtah z usnesení z posledních dvou jednání zastupitelstva obce. Od zasedání sice uběhla
poněkud delší doba, ale závěry mohou být pro
některé občany zajímavé, a tak jim dáváme trochu
prostoru.
Schváleno bylo:
• podání žádosti o odkup pozemku č. 248/8 v k.ú. Dešná od Jihočeského kraje. To je pozemek, na kterém
stojí vodojem a nyní je ve správě SÚS Jihočeského
kraje
• odkoupení pozemků č. 2544, 2546 a 2547 v k.ú. Dančovice. To jsou pozemky, na kterých je prameniště
vodovodu a které jsou nutné pro přístup k vrtu. Nyní
je vlastní p. Miroslav Čeloud a Wilhelmshof s. r. o.

Snad tak přestane zimní okusování ovocných stromků zvěří
a děti se nebudou muset obávat
o svůj sad. Práce jsou prováděny
s přispěním prostředků z Programu obnovy venkova Jihočeského

kraje. Na fotografii je Jiří Chvátal a Ivo Kachtík při betonování
sloupků.Do konce roku bychom
ještě rádi oplotili tenisový kurt.
To však bude hrazeno plně z rozpočtu obce.
(aa)

Kostel v Dešné částečně pod novou střechou
Je skutečně v zájmu nás všech,
Na snímku jsou pracovníci
Vzhledem k velice omezeným
prostředkům, kterými disponuje aby stavba, která nás má repre- stavební firmy, jinak ovšem nazadavatel stavby Římskokatolic- zentovat, nám nedělala spíše ši dobří známí ze sousední obce
Županovice
(aa)
ká farnost Dešná, je opravována ostudu.
východní část střechy. I tak jde
Firma Trojstav
o nemalé prostředky. Vedle svého podílu získala farnost podTelč zahájila
statnou část z grantu Jihočeskév minulém měsíci
ho kraje, o což se zasloužil náš
částečnou opravu
zastupitel Josef Krpoun a patří
střechy kostela
mu za to dík. 70 tisíci Kč přispěsv. Jana Křtitele
la také obec, za což patří dík nám
v Dešné.
všem. Na opravu kostela vyhlásila už dávno obec sbírku, ale stále
Oprava krovu a výměna krytiny nad presbytářem
se nám ji nedaří skutečně rozjet.
FOTO: ALOIS ADAM
Snad se to povede.

• podání žádosti o bezúplatný převod pozemku 917/1
v k.ú. Hluboká od Jihočeského kraje. Jedná se o silnici, která prochází návsí v Hluboké, kolem bývalé hospody, směrem k hranici
• záměr odprodeje části pozemku č. 63/3 zjednodušené evidence v k.ú. Chvalkovice. Jedná se o cca 60 m2
pozemku ve Chvalkovicích přiléhajících k domu
č.p. 16
• záměr odprodeje části pozemku 2127/2 zjednodušené evidence v k.ú. Dančovice. Jedná se o 350 m2
oplocené zahrady vedle domku pana Rubíčka
• uzavření mandántní smlouvy s firmou IPI v. o. s. na
zpracování žádosti o grant na výstavbu ČOV Dančovice, Dešná a opravu rybníka v Hluboké
• přidělení obecních bytů v Rancířově p. Zb. Dohnalovi, paní N. Hubáčkové, manž. Langovým a manž.
Trávníčkovým
• přijetí úvěru od České spoř. ve výši 0,5 mil Kč na předfinancování opravy hřbitova v Rancířově

• přijetí úvěru od České spoř. ve výši 0,5 mil Kč na dofinancování investičních i neinvestičních akcí obce
• uzavření smlouvy o dílo s firmou Kounek na opravu
hřbitova v Rancířově
• objednávka na pletivo na oplocení pozemku mateřské školy a tenisového kurtu u firmy D. Havlíček,
Pokojovice
• podání žádosti o grant na dovybavení pracoviště
Czech Point na obecním úřadě. Grant jsme získali
a koupila se především nová laserová tiskárna formátu A3.
• podání žádosti o grant na opravu lesních cest v Prostoru Rancířovského lesa. To bohužel neprošlo.
• výjimka z počtu žáků pro naši základní školu
• nová zřizovací listina ZŠ
• smlouva se ZŠ o úhradě nadnormativních výdajů
• záměr odprodeje pozemku č. 32/3 v k.ú. Chvalkovice.
Jedná se o zbořeniště o výměře 163 m2, které přiléhá
k objektu č.p. 41 manž. Slabihoudkových
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Setkání na rancířovském hřbitově
ny práce, které pro nás
v téhle etapě zajišťovala česká stavební firma,
ještě nejsou u konce.
Úpravy hřbitova budou
nadále pokračovat.
Akce, které se zúčastnilo mnoho návštěvní-

ků od nás i z Rakouska, následně pokračovaly v rancířovském
kostele, kde vystoupily pěvecké
sbory z Raabsu a Jemnice a poté
v prostorách fary, kde byla uspořádána výstavka dobových fotografií spojená s malým občerstvením.
(aa)

FOTO: LIBOR KARÁSEK

Pokračování ze str. 1
Na rekonstrukci hřbitova jsme
získali 15 000 € z Programu Interreg IIIA EU, protože jsme celou
přestavbu pojali jako vybudování památníku. Ten nese stejný název jako nedávno skonče-

ná Zemská výstava: „Odloučeni,
rozděleni, spojeni“. Měl by vyjadřovat připomínku zbytečného
utrpení všech obyvatel našeho regionu v minulosti a naději, nebo
chcete-li výzvu, k otevřené spolupráci do budoucnosti.

V každém případě v Rancířově
vzniklo důstojné, upravené místo, za které už se nemusíme stydět. To také připomněl ve své řeči
starosta naší partnerské obce
pan Walter Zeindl. Hřbitov už teď
vypadá docela hezky, ale všech-

FOTO: LIBOR KARÁSEK

Máme opravenou silnici
mezi Dešnou a Písečnou

ho ?

u
. . . ale na jak dlo

FOTO: ALOIS ADAM

Divukrásné scenérie
hned za rohem

FOTO: ALOIS ADAM

22. října se v rámci příprav na přeshraniční jezdeckou
soutěž někteří pracovníci obce podíleli na opětovném
zpřístupnění hraniční cesty, která vede na břehu Dyje
podél státní hranice.
Cesta vede neuvěřitelně krásným koutem přírody. Neleží sice
na území naší obce, ale rozkládá
se doslova za rohem, na území
Vratěnína. Dyje tam protéká krásnou soutěskou a s dešanskými
hrdými dobyvateli vodních toků
se už těšíme, až ji zjara zdoláme.

Přírodní krásy přiblížíme čtenářům až fotografiemi našeho
dvorního fotografa D. Weigla, které, jak doufáme, pořídí při svém
dalším návratu domů. Tahle fotka ukazuje spíše pracovní nasazení starosty Vratěnína M. Kincla
a našeho pracovníka J. Chvátala.
(aa)

Po létech našich žádostí
opravil Jihočeský kraj silnici
číslo III/41023 mezi Dešnou
a Písečnou.
Bohužel práce probíhaly za
velice nepříznivých povětrnostních podmínek. Máme tudíž
obavy o trvanlivost díla. Pracovníci dodavatelské firmy nás sice
ujišťovali, že zima a hustý déšť, za
kterých pokládka nového povrchu probíhala, nikterak kvalitu
neovlivní, pochybnosti nás však
nahlodávají. Zda jsou naše obavy oprávněné, ukáže nejbližší
budoucnost.
Pokládkou povrchu ovšem
práce nekončí a pracovníci SÚS
střediska Dačice mají prozatím
ještě spoustu práce. Každopádně silnice vypadá hezky už teď
a jede se po ní parádně. Pro ilustraci přikládáme ještě fotografii
silnice před opravou.
(aa) Silnice z Županovic do Písečné nad Dyjí před opravou.

FOTO: ALOIS ADAM
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Mateřská škola v Dešné
Mateřská škola v Dešné funguje již od roku 1946.
Je umístěna v krásné vile na okraji obce obklopené
velkou zahradou. V roce 2006 proběhla rekonstrukce
budovy, převážně sociálního zařízení, šaten, podlah,
osvětlení a rozvodů elektrické energie.
Ve školce se v jedné třídě schá- děti. Formou her, básniček a píszejí děti nejmladší i předškoláci, niček se v 30 minutách seznamunejsou rozděleni do tříd podle jí s cizím jazykem. Angličtinu
vyučuje paní učitelka Jana Nikrmajerová.

Logopedie

Martínek Nikrmajer

Další výhodou, která tu dříve
nebyla, je návštěva logopedky
jednou za dva týdny přímo ve
školce. Rodiče tak nemusí s dětmi jezdit až do Dačic.

věku. V letošním roce je zapsáno 18 dětí, z toho 7 předškoláků. O děti se ve školce starají dvě
učitelky – paní Liběna Makulová
a paní Naděžda Račická, o čistotu
a stravu se stará uklízečka – paní
Zdeňka Leitgebová.

FOTO: KAREL POLÁČEK

Dvořáková:
A jejich odpovědi: Adélka
1. Nejlepší je to doma.
2. Asi všechno.
Nikolka Kadrnožková,
3. Ne, nechce se mi vstávat.
Lenička Kolářová:
Zásadně na vše odpovídaly 4. Nechutnají mi omáčky, polívky, jo.
společně a shodně.
Adélka Dvořáková
Denní režim
1. Raději bych byla doma.
Toto jsou názory některých
Ve fotografiích vám přinášíme 2. Nejraději maluju.
Provoz mateřské školy je zahájen v 6.30 hodin ráno, děti pohled na vybavení a zařízení 3. Netěším se, nechce se mi ráno školkáčků. Teď jim to tak určitě
nepřipadá, ale přijde čas, kdy by
vstávat.
postupně přicházejí a hrají si, školky, děti to tam mají opravdu
moc pěkné, posuďte sami…
4. Svačinky i obědy mi chut- se rádi do těchto bezstarostných
let vrátili.
(V;P) (KaPo)
nají.
Během naší návštěvy nebyly
děti moc sdílné, styděly se, ale
přece jen jakýsi rozhovor s některými z nich se nám podařilo
udělat.

Lenička Kolářová
v 9.00 hodin zasednou ke svačince a po ní většinou vyrazí na procházku, pokud to počasí dovolí.
Ve 12.00 hodin je čeká oběd, po
němž některé děti odcházejí
domů, ty, které zůstávají, ulehNikolka Kadrnožková
nou k odpolednímu odpočinku.
Po probuzení ve 14.00 hodin
Položili jsme dětem
dostanou opět malou svačinku
a postupně se rozcházejí domů
tyto otázky:
až do 16.00 hodin, kdy školka
zavírá své brány.
1. Chodíš rád(a) do školky, nebo
bys byl(a) raději doma?
Angličtina ve školce 2. Co tě ve školce nejvíc baví?
Jednou týdně probíhá ve škol- 3. Těšíš se ráno do školky?
ce výuka angličtiny pro starší 4. Chutnají ti svačinky a obědy?

Zájmové
kroužky
Počátkem měsíce
října opět zahájila
základní škola činnost
zájmových kroužků
a umožňuje tak dětem
smysluplné využití
volného času po
vyučování.
Vybírat je z čeho, tradičně nechybí anglický
jazyk, výpočetní technika
a náboženství, pro hudebně nadané hra na klávesy
a flétnu a úplnou novinkou je kroužek dramatický,
na který se malí herci velmi těšili a jehož otevření si
vyprosili již koncem minulého školního roku u paní
učitelky Mocharové. Tak ať
se jim daří.
(V;P)

FOTO: KAREL POLÁČEK

Martínek Nikrmajer:
1. Já jsem raději ve školce.
2. Hraju si s autem a chtěl bych
želvičku.
3. Těším se, ráno se mi chce vstávat.
4. Jenom polívka, někdy i druhý,
když je omáčka.

FOTO: KAREL POLÁČEK

Obec Dešná připravuje projekt jazykového sbližování
s našimi rakouskými sousedy.
Jde o aktivní kontakt českých a rakouských dětí, za účelem
osvojit si jazyk toho druhého.
Žádáme rodiče, kteří o tento projekt projevují zájem,
aby se spojili s vychovatelkou nebo učitelkou svého dítěte.

FOTO: KAREL POLÁČEK
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Važme si naší školy!
Snad všichni naši spoluobčané by si přáli, aby se Dešná
a její místní části rozvíjely, vzkvétaly, abychom neztráceli
instituce jako je jednatelství spořitelny či banky, ordinaci
dětského a praktického lékaře, poštu nebo malé firmičky,
které zaměstnávají naše spoluobčany.

ším. Bohužel chodí do páté třídy, a tak příští rok odejde. Rodiče pochopitelně znám. S úrovní
školy jsou spokojeni a pochybuji,
že by se myšlenkou vzít předčasně svou dceru z naší školy vůbec
Každá škola dodává své obci jejich nositele, rozdělil do tří sku- vážně zabývali. Podobných přípunc jisté důležitosti, kvalitě její- pin. Seřadím je tedy podle míry kladů je tu bohudíky více.
V druhé skupině jsou rodiče,
ho života a staví ji na vyšší úro- svého chápání.
Do první skupiny patří rodiče, kteří se domnívají, že naše škola
veň. Osobně považuji naši školu
za nejváženější instituci v obci. kteří vozí starší dítě jinam a s ním nemá patřičnou úroveň a že je
Dávno předtím, než jsem se stal i jeho mladšího sourozence. Sem zde málo příležitostí pro mimostarostou, jsem se zajímal o její řadím i rodiče či prarodiče, kteří školní činnost dětí. O vysoké
vozí děti do škol v místě, kde pra- kvalitě našich pedagogů i o řádchod a problémy.
ném vedení školy jsem
přesvědčen.
Škoda,
že tito rodiče, ač jsou
osobně zváni, nepřijdou do školy popovídat si s učiteli. Seznámili by se se školním
prostředím, mohli by
vznést připomínky přijít s náměty. Samozřejmě nemáme všechny
druhy mimoškolních
aktivit, ostatně nemají je ani velké školy.
Rozsah kroužků, které
naše škola organizuje, je pro první stupeň
FOTO: ALOIS ADAM
až neuvěřitelně široký.
Dlouhou dobu pozoruji, jak cují. Jejich důvody jsou pocho- Většina rodičů mé druhé skupiny
řada rodičů raději posílá své děti pitelné, přesto se domnívám, že toto snad ani neví. Stačí přitom
do jiných škol. Snažím se chápat nikoliv nevyhnutelné. Zaplaťpán- tak málo – zajít do školy. Kolik
jejich důvody. Zejména těch, kte- bůh máme tady dost rodičů, kteří vysokoškolsky vzdělaných naší
ří jsou či byli s fungováním obce tak nejednají. Máme žákyni, jejíž školou již prošlo! Jednou bych
osobně spjati. Po jisté době pozo- bratr dojíždí do Jemnice a ona se jich rád zeptal, jak naši školu
rování jsem si důvody, respektive v naší škole patří k nejšikovněj- hodnotí.
Do poslední skupiny jsem zařadil rodiče, u nichž se dá vysledovat lhostejnost či snad dokonce
Věry Poláčkové negativní postoj k naší škole. Bylo
by nanejvýš užitečné, abychom
Přátelé, známí, spoluobčané… dovolte mi krátké zamyšlení
si všichni uvědomili, že lhostejnad naší dešanskou školou. Kam paměť nás všech sahá, měli
ností a mnohdy neodůvodněnýjsme u nás v obci vždy školu. Každý z nás k ní má, nebo v minumi antipatiemi snižujeme úroveň
losti měl, osobní vztah. Po všech „inovacích“ škola přetrvává alespolužití v našich obcích. Věřte,
spoň ve zmenšené podobě.
vše, o co obec přichází, mnohdy
Nedávno jsem byla dotázána, proč neposíláme ty naše šikovzcela zbytečně, snižuje její presné holky do jemnické školy. Tam by se toho víc naučily a také
tiž. Každou ztrátou se posouváby mohly chodit do zájmových kroužků. Dotaz mě překvapil
me do stále větší bezvýznama utvrdil v tom, jak malé povědomí o chodu místní školy mají
nosti. Oč lépe se prosazují napřílidé, kteří už, nebo ještě, nemají děti školou povinné. Samozřejklad investiční záměry obce, jejíž
mě jsem ihned informovala, že i na naší škole mohou děti chodit
sebevědomí obyvatelé pečují
do kroužků, a hned do několika, že se toho naučí dost a dost a že
o úroveň jejího života.
škola pořádá spoustu akcí, které nejsou určeny pouze dětem.
Podmínkou zdravého fungoKolik rodičů se na školní akce přijde podívat? Vědí o nich vůbec?
vání školy je intenzívní aktivní
Proč posílají autobusy malé prvňáčky tu do Jemnice, tu do Lubstyk učitelů, rodičů, žáků. Bez
nice, tu až do Dačic v domnění, že tam je to lepší?
vzájemné spolupráce učiteSama za sebe mohu říci, že jsem ráda, že mé dcery navštěvují
lů, rodičů a žáků se dobrá škola
právě dešanskou školu, a je jen škoda, že to nejde až do poslednemůže obejít. Učitelelský sbor
ního ročníku. Mne škola připravila na studium na střední škole
dešanské školy umožňuje spoluvelmi dobře, dokonce jsem se po pouhých dvou letech vyučovápráci s rodiči svých žáků a vítá ji.
ní německého jazyka dostala mezi skupinu patnácti nejlepších
Proto říkám, važme si naší školy –
studentů němčiny v ročníku (60 lidí), tedy i mezi žáky z „lepších“
je dobrá !!!
Alois Adam
městských škol. Díky panu učiteli Štěpničkovi! Nevím, jak dešanská škola přišla ke své špatné pověsti. To si nezaslouží. Zkrátka,
kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde, na druhou stranu nelze
naučit něco někoho, kdo se nic naučit nechce. Vždyť i některé
z kantorek seděly v lavicích naší školy a určitě díky tomu nejsou
méně vzdělané…
V době, kdy se veškerý „kulturní“ život přesouvá do měst, na
malé vesnice nikdo nedbá. Záleží proto velmi na každém z nás,
jak to u nás na venkově bude vypadat a kolik nám toho v té naší
malé střediskové vesničce zůstane.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
nastal čas, kdy se rozhodujete, kterou školu pro své dítě
zvolit, aby úspěšně zahájilo povinnou školní docházku.
Dovolujeme si Vás pozvat na ukázkové hodiny v současné
první třídě.
Budete mít možnost zúčastnit se výuky v dopoledním
bloku, poznat učební prostředí našich tříd, seznámit se
s metodikou programu Škola hrou, s výukovými programy
a dozvědět se odpovědi na své případné dotazy.
Po předcházející telefonické domluvě nabízíme možnost
navštívit celé dopolední vyučování v termínu
od 7. do 18. prosince 2009.
Pozvánka samozřejmě platí i pro všechny ostatní zájemce,
kteří chtějí posoudit úroveň výuky v naší škole.
Mgr. Mirka Adamová – ředitelka ZŠ a MŠ Dešná

První den ve škole
Do 1. třídy nastoupilo 8 dětí

Fotografií se vracíme k zahájení nového školního roku
2009/10.
Na obrázku jsou naši nejmenší žáčkové při první hodině své
školní docházky. Pavel Fedra,

Markéta Kulíková, Jana Samková, Ida Račická, Roman Petrák,
Marek Bláha, Nikola Janáková,
Izabela Karaiová. Moc všem
přejeme, aby se jim ve škole
líbilo a aby se jim dařilo. (aa)
FOTO: ALOIS ADAM

Den stromů v ZŠ Dešná
Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě
od poloviny 19. století.
U nás ve škole se stalo tradicí, že v tento den si noví žáčci
školy zasadí svůj ovocný strom
v nedávno založeném sadu
v areálu mateřské školy.
20. října jsme se všichni sešli
ve školní družině, kde děti rozdělené do družstev
plnily úkoly z ekologické výchovy. Po
malém občerstvení jsme společně
odešli
do ovocného
sadu, kde si
prvňáčci zasadili
jabloně, hrušně, třešně a
ryngle za pomoci starších spolužáků, rodičů a učitelů. Stromky jsou označeny cedulkou se
jménem a fotkou dítěte. Každý
žáček tak má v sadu stálou vzpomínku na léta strávená ve škole
v Dešné. Sad se pomalu rozrůstá tak, že v příštích letech bude-

Řidič áky pro školáky
V pátek 18. 9. 2009 se naši
školáci vypravili na dopravní hřiště do J. Hradce.
Kromě tradičního zdokonalování se v jízdě na kole a
základů pravidel bezpečnosti
silničního provozu čekala žá-

me muset sázet vně zahrady, ale
místa je všude dost. Bude ještě
dlouho trvat než se nám takhle
podaří osázet celou obec.
Na zbytek projektového
dopoledne se dětem věnovala
lektorka z ekologické organizace Cassiopeia z Českých Budějovic, která pro ně připravila
výukový program
,,Les‘‘, kde žáci
hravou formou
poznávali stromy, rostliny a
živočichy, které
mohou vidět v
lese a jeho blízkosti (tento program byl pro děti
zdarma, byl placen z fondů EU).
Všem se moc líbil
a paní lektorka chválila znalosti
a ukázněnost žáků.
Jedinou drobnou vadou na
kráse bylo trošku sychravé počasí. Co bychom také mohli očekávat od říjnového počasí, hlavně,
že nepršelo.
M. Adamová
ky 5. ročníku zkouška, za jejíž
úspěšné složení jim byl předán Průkaz cyklisty – řidičák
na jízdní kolo. Úspěšnost byla
stoprocentní, máme v obci
tedy šest nových právoplatných cyklistů. Za celou redakci jim přeji mnoho kilometrů
našlapaných bez nehody. (V;P)
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Ahoj Milane, kde ses poprvé potkal
s fotbalem a co tě k němu přivedlo?
K fotbalu mě přivedl otec, po
kterém jsem to asi podědil. Začínal jsem kousek od Menhartic,
kde jsem donedávna bydlel,
v Třebelovicích, ještě za mladší
žáky. Zanedlouho mě zlanařila
Jemnice, kde jsem hrál za mladší
i starší žáky, dorost a naposled za
chlapy.
Co třeba první gól? Vzpomínáš si na
něj?
Jasně, myslím, že jsem hrál za
dorost, ačkoliv oficiálně jsem byl
mladší žák. V Okříškách, vedli
jsme vysoko, a tak mě můj první
trenér pan Sedlák, poslal do hry

Tohle mi stačí, pokračovat nemusíš.
Spíš mě zajímá, proč jsi odešel z Jemnice.
Máš pravdu, lidi tohle zajímá,
často se mě ptají, proč jsem odešel z Jemnice a začal hrát v Dešné. Myslím, že jak v klubu začne
jít hlavně o peníze, už to není
ono. Pro mě je fotbal o tom, aby
bavil jak herně, tak i mimo hřiště,
zkrátka aby fungovala parta
a tam to pro mě zhaslo. Takže
jsem se rozhodl přestoupit právě
sem. Ptáš se proč? Už asi 2 roky
jsem se na dešanský sokol chodil
dívat a byl jsem nadšen ze všech
hráčů. Je tu mladý tým, kluky
hodně dlouho a dobře znám,
takže parta perfektní.
Můžeš nějak stručně popsat průběh
tvého působení v Dešné?
S klukama jsem začal zimní
přípravu jako kondiční trenér.
Nejprve jsem byl nadšen, hráče
to bavilo. Časem je to však asi
omrzelo, chodili málo na tréninky, a když už někdo přišel, tak byl
nachlazený a na výběh nešel.
Docela mě to mrzelo, říkal jsem
si, že počkám maximálně rok,
a půjdu pryč. Jaro jsme dohráli
někde kolem pátého místa, i když
se říkalo, že celkové zlepšení ve
fotbale je vidět, občas jsem byl
šokován. Zažil jsem poprvé
v životě zápas, který trval jen
82 minut. Rozhodčí za celý mač
doslova vyběhal asi čtverec o rozměru 4×4 metry, dál se nedostal.
Asi zapomněl doma hůlku. Jsem
přesvědčen, že v tom zásadní roli
hrály úplatky. Prohráli jsme 2:1.
V létě jsme se připravovali s tím,
že se budeme prát o špici. První
dva zápasy o tom sice moc nesvědčily, i když jsme je nakonec
vždycky vyhráli. Pak přišel euforický podzim, po sedmi kolech

Milan
Novotný

Špílmachr dešanského sokola Milan Novotný si těsně
před uzávěrkou listopadového čísla našel čas v nabitém programu. Nad šálkem čaje poseděl s naším
redaktorem, aby se se čtenáři podělil o svoje dojmy
z angažmá v Sokolu Dešná. V něm působí na postu
kondičního trenéra a hráče zároveň.
Otázky klade Ondřej Adam.
se slovy: „Buď pořád vepředu.“
Tak jsem byl, a pak přišel ten okamžik, kdy jsem zničehonic dorazil míč na brankové čáře. V síti
jsem skončil i já a potom propukla neskutečná ovace. Měřil jsem
tehdy asi sto cm, kluci mě vzali
na záda a vlastně mě donesli na
půlku. Na to se nedá zapomenout.
Na první gól mám podobnou vzpomínku, bohužel zůstal ve statistikách
víceméně osamocen, předpokládám,
že jsi na tom lépe.
Tak o něco lépe určitě, například jednou se mi podařilo nastřílet devět gólů za zápas, to jsme
vyhráli 32:0 v Myslibořicích.
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jsme ztratili jen 2 body, navíc
venku. Kluky to začalo bavit, na
tréninky chodili a vše klapalo
a klape to pořád. Zatím jsme druzí se ztrátou jednoho bodu.
A co bude dál, jak vidíš jaro?
S trenérem jsme se shodli na
tom, že postup pro nás není úplnou prioritou. Chceme prostě
hrát tak dobře jak to jen bude
možné. Uvidíme, třeba nakonec
skutečně postoupíme. Do jara
budeme jednat o nové posile.
Nebudu jmenovat, ale myslím, že
pokud to vyjde, půjde o veliký
úspěch a další krok k dobrému
umístění nebo k postupu (dodává Milan dvojznačně).
Budete se v zimě nějak intenzivněji
připravovat?
S přípravou začínáme v polovině ledna. Doufám, že se do
toho opřeme a budeme přes
zimu makat. Snad s větší účastí
než loni, hlavní je mít z fotbalu
radost.
Co bys vytknul dešanskému fotbalu?
Asi jediná věc, která mě mrzí,
jsou fanoušci… Na domácí zápasy jich chodí málo. Myslím, že
dvacet diváků na domácím zápase je žalostný počet. I když Dešná
není plná fotbalových nadšenců,
věřím, že by na fotbal mohlo bez
problémů chodit mnohem víc lidí. Navíc je na hřišti vždycky velmi dobrá nálada s fajn posezením. Možná by to chtělo nějaké
pokřiky.
Nejsi zrovna moc kritikem místních
poměrů.
Není proč, podzim se, myslím,
povedl na výbornou.
Co hřiště, nevadí vám třeba asfaltová
plocha vedle trávníku?
Proč by měla? Naopak, obci se
zvelebováním hřiště výrazně
pomáháme, vlastně jsme to hlav-

Milí čtenáři, právě rubrika Lidé v našich dění, třebaže nejsou našimi občany. Vaše příspěvky nejen obohatí obsah
obcích je tu pro Vás. Pište také o lidech, Příspěvky posílejte na mailovou adre- Dešanských novin, ale přiblíží je těsněji
kteří mají vztah k naší obci a jejímu su, která je uvedena v patě této strany. čtenářské veřejnosti.
Vaše redakce

Společenská rubrika Blahopřejeme naší nejstarší občance !
Jubilanti:
85 let: Marková Marie, Bělčovice, 7. 10.
Samková Vlasta, Dešná, 22. 11.
81 let: Tříletý Karel, Dešná, 29. 10.
Provazníková Gerta, Dešná, 24. 12.
Böhmová Marie, Hluboká, 31. 12.
80 let: Čechová Jarmila, Rancířov, 24. 12.
Vacek Karel, Dančovice, 4. 11.
78 let: Římovská Františka, Rancířov, 3. 12.
76 let: Vedrová Marie, Bělčovice, 12. 11.
Nevrklová Antonie, Dešná, 13. 12.
Dobiášová Božena, Hluboká, 21. 11.
Dobiáš Karel, Hluboká, 24. 12.
75 let: Kuneš Josef, Rancířov, 16. 12.
70 let: Jíra Otto, Rancířov, 14. 12.
Hric Pavel, Dešná, 30. 12.
60 let: Pitrová Marie, Dešná, 31. 12.
Narození:
Neshyba Jakub, Dešná, 14. 9.
Neshybová Michaela, Rancířov, 22. 8.
Bauer Matěj, Chvalkovice, 26. 8.

V minulém čísle jsme ve Společenské rubrice připomněli
90. narozeniny paní Růženy Matějkové z Chvalkovic.
Její pozoruhodné životní jubileum zasluhuje, abychom
jí dnes touto cestou zvlášť poblahopřáli.
Paní Matějková se narodila v roce 1919 hověkost? Nevyhýbat se tělesné námaze
do nového Československa. Přestála vše- a mít zájem o dění kolem.
Paní Matějková se
lijaké doby a režimy,
těší z dcery a pěti vnukteré se během jejího
ků. Všichni ji mají velmi
života vystřídaly, ve
rádi a váží si jí.
velmi dobré tělesné a
hlavně duševní konMilá paní
dici. Dokonce sama
Matějková, do
pomáhá
sousedce,
když je toho zapotředalších let Vám
bí.
všichni přejeme
Dennodenně zdoze srdce pevné
lává prudký kopec, na
němž stojí její útulná
zdraví a spoustu
chaloupka ve Chvalkrásných chvil!
kovicích. A recept na
FOTO: JAROSLAV HYKEL
skvělou kondici a dlouJaroslav Hykel

ně my, fotbalisté, kteří se o hřiště
starají. S obecním úřadem, myslím, vycházíme velmi dobře.
Obec nám například pomohla
s úpravou trávníku, který se
rázem proměnil v zelené letiště.
Osobně vyhledávám bezpečí domácího výčepu, jak ty trávíš volné chvíle
v Dešné?
Stále mám něco na práci, rád
rybařím a celkem často jsem
k zastihnutí na Dančovické
nádrži. Ve sportu neznám nic, co
by mě nebavilo, takže tělocvičně
zdar. Navíc s mojí přítelkyní
máme dvě mimča! Psí, pochopitelně, stále mámě něco na programu.
Co bys vzkázal světu nebo někomu
konkrétnímu na konec?
Všem fanouškům, co nás podporují, děkuji za vše a vzkazuji za
celý tým, že budeme bojovat,
bojovat a ještě jednou bojovat.
Taky přeji krásné Vánoce a hezký
nový rok. A hláška, co na závěr
nesmí chybět: Perfekt, super,
bezva, dík!!!
Rozhovor s temperamentním fotbalistou skončil,
aniž bych měl čas zjistit,
komu patřila jeho poslední čtyři slova. Osobně
myslím, že je věnoval
čtenářstvu všeobecně
a fanouškům… ale kdo ví,
třeba mu jen přeskočilo
nebo chválí naše výtečné
noviny.

Mařil úřední rozhodnutí –
bez řidičského oprávnění
neměl sedat za volant.
Jednadvacetiletý muž si
ze zákona zřejmě nic nedělal. 10. října 2009 zasedl za
volant vypůjčeného vozu
Fiat Uno a vydal se na cestu
mezi obcemi Rancířov–Hluboká a zpět. Zde však „narazil“ na policejní hlídku,
která při důsledné kontrole
zjistila, že řidič není držitelem řidičského oprávnění.
Po dobu od 12. 6. 2009 do
12. 6. 2010 měl totiž mladý
řidič zákaz řízení motorových vozidel. Svým neodpovědným jednáním se tak
dopustil hned dvou trestných činů – maření výkonu
úředního rozhodnutí a řízení motorového vozidla bez
řidičského oprávnění. Dne
19. 10. 2009 byla předložena na OSZ Jindřichův Hradec zpráva o výsledku zkráceného přípravného řízení.
Nerozvážný mladý muž stane během několika dnů před
soudem.
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jsou bezplatné, náklad za tisk a distribuci hradí obec Dešná · Noviny nepatří žádnému politickému subjektu · Uveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat postoje redakce.
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Přátelský dvojzápas našich žáků

Horní řada zleva: Dobiáš K., Poláček P., Dvořáček M., Píša P., Mařík K., Mrkva M., Halouzka P., Veselý L.
Dolní řada zleva: Sokolík T., Tříletý R., Novák V., Samková J., Veselý T., Fedra P. a vpředu Coufal A.

FOTO: KAREL POLÁČEK

Neustálý pozitivní vztah Karla Dobiáše k dešanské 25. října odjeli ke svému premiérovému zápasu do Staré- žáci sice znovu prohráli, ale přesto si zaslouží náš obdiv
kopané vedl k opětovnému založení družstva žáků. Žáci ho Hobzí, kde prohráli 4:0 a ke druhému zápasu, znovu za předvedený výkon a nasazení, se kterým oba zápasy
pod jeho vedením sehráli dva přátelské zápasy. V neděli proti Hobzí, nastoupili 28. října na domácím hřišti. Naši odehráli.
(KaPo)
Po prázdninové přestávce se dešanští dobrovolní hasiči zúčastnili
soutěže o „Pohár starosty“, konané
v sobotu 5. září 2009 v Pálovicích.
Opět nás přesvědčili, že ani po dvou tě a ve finálových bojích obsadili místo Po základním kole se umístili na druměsících nezapomněli, jak se to dělá. druhé.
hém místě, a posléze vyhráli finále.
V konkurenci dvanácti týmů se po
Týden na to soutěžili naši hasiči
Další závody naše borce čekaly
základním kole umístili na prvním mís- v požárním útoku v Písečném nad Dyjí. 19. září 2009 ve Lhoticích, kde se sou-

Hasiči opět bodují

těžilo o „Putovní pohár starosty obce”.
Dešanští hasiči podali skvělý výkon
a dovezli si ze Lhotic pohár za třetí místo.
Do příštího roku přejeme našim hasičům z Dešné mnoho sportovních úspěchů a hlavně kýžené prvenství ze závodu na domácí půdě.
(KaPo)

Sraz milovníků škodovek
ný oběd. Při té příležitosti jsme si jeO víkendu 11.–13. září 2009
se v Dačicích konal sraz milovníků vozů jich skvosty mohli prohlédnout. V mnohých z nás retro auta vyvolala pocit
Škoda starší výroby.
V sobotu 12. září 2009 zavítali se svými
čtyřkolými miláčky i do naší obce.
Nejdříve se na hranicích za Hlubokou společně vyfotografovali a poté
pokračovali přes Rancířov do Dešné,
kde si v restauraci Oáza dopřáli společ-

nostalgie. Po vydatném obědě se všichni
účastníci vydali na šálek kávy na Jemnické náměstí, odkud se pak vrátili zpět do
Dačic na večerní veselici.
Škoda jen, že o této akci vědělo jen
málo spoluobčanů. Podívejte se alespoň
na několik fotografií.
(KaPo)

FOTO: KAREL POLÁČEK

FOTO: KAREL POLÁČEK

FOTO: KAREL POLÁČEK
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Podzimní část okresní soutěže zápas po zápase

FOTO: KAREL POLÁČEK

naši hráči. Dvě branky v zápase
4. kolo
vstřelil Milan Novotný a třetí
Jiskra Sokol Deštná–
branku přidal Daniel Zach. Jak
TJ Sokol Dešná
v minulém, tak i v tomto zápase
3:3
naši vedli po poločase 3:0. Druhá
Dešanští fotbalisté po třech půlka již žádný gól nepřinesla,
výhrách zavítali na hřiště Sokolu a tak naši fotbalisté přidali do
Deštná. V prvním poločase si naši tabulky další tři body.
V neposlední řadě musím
pochválit fanoušky. Zápas navštívilo přibližně 40 diváků, jimž
patří dík, že naše fotbalisty přišli
povzbudit. Rád bych poblahopřál Zdeňku Neshybovi k narození syna. Na oslavu této významné události se Zdeněk postaral,
že pivo teklo zdarma a proudem.
Za všechny zúčastněné mu tímto
děkuji.

6. kolo
Vysočina Cizkrajov–
TJ Sokol Dešná
1:7

FOTO: KAREL POLÁČEK

vypracovali několik šancí a díky
Michalu Píšovi, který vstřelil hattrick, vedli po prvním poločase
3:0. Druhá půlka měla docela
opačný scénář a soupeř dokázal
srovnat skóre na konečných 3:3.
Bohužel, musím konstatovat, že
hlavní rozhodčí byl dvanáctým
hráčem domácích.

5. kolo
TJ Sokol Dešná–Popelín
3:0
V 5. kole doma naše perly hostily Popelín, který po čtyřech
kolech okupoval předposlední,
tedy devátou příčku. První poločas ukořistili herně i brankově

26. září se naši kluci pokusili
získat bod v Cizkrajově, který
okupuje třetí místo a body doma
příliš nerozdává. První poločas
hrála obě mužstva vyrovnaný
fotbal, ale přece jen naši dokázali zásluhou Milana Novotného
vstřelit branku a stanovit poločasové skóre na 0:1. Druhý poločas
by domácí nejraději vymazali.
Milan Novotný se postaral o další
tři góly. Po jedné brance přidali
Ondřej Adam vzácně hlavou,
Daniel Zach a Jan Šteif. Domácí
sice vstřelili branku, ale radost
našim borcům tím nemohli pokazit. Naopak, radost našich perel
se zdvojnásobila po té, co zjistily,
že jejich pronásledovatel v tabulce Jiskra Nová Bystřice B ztratila
body na hřišti ve Strmilově. Tím
se Dešná poprvé v letošní sezóně
odpoutala od druhého místa na
tři body.

Průběžná tabulka po 10. kole, 2009/2010
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Název týmu
Zápasy V
Jiskra Strmilov
10 7
TJ Sokol Dešná
10 7
Jiskra Nová Bystřice B 10 7
Sokol Deštná
10 5
Vysočina Cizkrajov
10 5
Nová Včelnice B
10 3
FK Sokol Třebětice B
10 3
TJ Kunžak B
10 2
Popelín
10 2
JZD Peč
10 1

R
2
1
1
4
1
1
1
2
1
2

P
1
2
2
1
4
6
6
6
7
7

Skóre Body
24:13 23
38:15 22
30:15 22
31:18 19
31:23 16
23:29 10
20:27 10
15:33
8
20:36
7
19:42
5

kostroj. Jenže soupeř nás začal
Pohár ČMFS
přehrávat a podařilo se mu vyrovDešná 28. 9. 2009 za velmi nat. Naši sice na několik minut
krásného počasí odehrála v Tře- ztratili herní rytmus, ale nakonec
běticích pohárové utkání. Již pře- se jim přece jenom podařilo
zásluhou Milana Novotného vsítit vedoucí branku. V druhém
poločase již naši nedopustili ztrátu bodů a po brankách Pavla Horkého, Jana Šteifa, Kamila Pocara
a Daniela Zacha uzavřeli skóre
tohoto zápasu na 6:1.

8. kolo

dem někteří hráči avizovali, že
Jiskra Strmilov–
prioritou pro všechny je okresní
TJ Sokol Dešná
soutěž, a tak to také vypadalo.
3:1
Stopér Patrik Radaušer nastoupil
v roli útočníka a na jeho post se
Zápas, v němž naši kluci poprpostavil Pavel Horký. Naši se ujali vé v letošní sezóně prohráli, se
vedení po odpískané penaltě na odehrál na hřišti ve Strmilově.
Milana Novotného, kterou pro- V prvním poločase naši nevěděli,

9. kolo
TJ Sokol Dešná–
Jiskra Nová Bystřice B
2:4
Za velmi chladného počasí se
v sobotu 17. října na domácím
hřišti utkali naši borci s druhým
týmem tabulky Novou Bystřicí.
V 5. minutě se do soupeřovy brány trefil Michal Píša, ale bohužel,
ze strany domácích to bylo vše.
Soupeř hrál kvalitněji a do poločasu upravil skóre 2:1 ve svůj prospěch. V druhé půli rozhodlo
štěstí v koncovce. Hosté skórovali
ještě dvakrát a naši už jen zásluhou Pavla Gábora snížili na
konečných 2:4 pro hosty. Naši
fotbalisté poprvé v této sezóně
opustili 1. místo v tabulce.

FOTO: KAREL POLÁČEK

měnil Bronislav Bačák. Domácím
se podařilo vyrovnat v poslední
minutě prvního poločasu. Po
změně stran se po krásné akci ve
48. minutě trefil Jan Šteif. Domácí
měli v druhém poločase více ze
hry a v 62. minutě vyrovnali na
2:2. Domácí i nadále naše borce
přehrávali, ale na našeho Daniela
Zacha v bráně recept nenašli. Na
řadu přišly pokutové kopy, ve
kterých byli úspěšnější domácí,
čímž postupují do dalšího pohárového kola.

7. kolo
TJ Sokol Dešná–
Nová Včelnice B
6:1
Dešanský válec převálcoval na
vlastním hřišti dalšího soupeře.
První branku vstřelil poměrně
brzy Pavel Horký a vypadalo to,
že naši kluci rozjíždí další bran-

jak na domácí hrát. Svou roli
sehrálo hřiště, hrbolaté a o několik metrů užší než v Dešné. Na
domácích bylo vidět, jak jim velikost hrací plochy vyhovuje a
dokázali nám do přestávky vsítit
Víte, jak se řekne čínsky
fotbalista?
– Ťan…
A špatnej fotbalista?
– Spar-ťan…
dvě branky. Ve druhém poločase
se naši vrhli do útoku. Z několika
slibných šancí, ale dokázali proměnit jen jednu. V 55. minutě
Michal Píša snížil skóre na 2:1.
Šancí na vstřelení další branky
bylo dost. Podle vzoru „nedáš,
dostaneš“, vstřelili domácí třetí
branku na konečný výsledek 3:1.
Nutno podotknout, že naši borci
nebyli o nic horší než domácí, ale
zvítězilo šťastnější mužstvo.

Předehrávka jarní části
10. kolo
TJ Sokol Dešná–JZD Peč
4:0
V sobotu 24. října se předehrávalo první kolo jarní části fotbalové soutěže. Na naše borce doma
čekal zápas s poslední Pečí. První
poločas jsme se branky nedočkali a nutno dodat, že právem. Obě
mužstva jakoby zapomněla hrát
fotbal. Naši se našli až ve druhé
půli a v 67. minutě se poprvé trefil Daniel Zach. Když po pěti
minutách přidal druhou branku
Milan Novotný, soupeř rezignoval úplně. V 80. minutě dával na
3:0 Mirek Lattner a na konečných
4:0 skóroval po druhé v zápase
Daniel Zach.
Naši v tabulce přezimují na
výborném druhém místě.
(KaPo)

