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Pohled do našeho kraje
Domníváme se, jak dobře známe prostředí, v němž mnohdy již dlouhá léta
žijeme. Přesto může překvapit pohled
na důvěrně nám známá místa očima
někoho jiného. Dušan Weigl představuje
ze své tvorby takový pohled.
Vybral jsem západ slunce na hraničním přechodu Hluboká–Schaditz. Považuji za důležité
připomenout, že už nám nikdo z vojáků na konci Rancířova nemusí zvedat závoru, když se vracíme domů. Nikomu se nemusíme zpovídat,
kam jedeme nebo kdo nás chce navštívit. Zanedlouho tomu bude již dvacet let, kdy z tohoto
místa zmizela železná opona, která nás dlouhá léta dělila od našich sousedů a svobodného
světa.
Dušan Weigl

Vážení a milí spoluobčané,
po delší době se Vám dostává do rukou
další číslo našich novin. S velikým uspokojením můžeme konstatovat, že první číslo se
setkalo s velikým ohlasem a zájmem a reakce na jeho úroveň byly vesměs pozitivní.
Pochopitelně, lépe se sdělují kladné
pohledy, a tak je nám jasné, že ohlasy byly
i záporné, ač se k nám vlastně nedonesly.
Dlužno poznamenat, bohužel. Každé rozumné společenství si své kritiky doslova hýčká.
Ano, většinou se takové
věci těžko poslouchají
a zdánlivě snižují rozlet,
ale ve skutečnosti je to ten největší hybatel
zlepšující kvalitu.
V tuto chvíli však ani kritiky nepotřebujeme, abychom věděli, co je tím prvním
nedostatkem tohoto čísla – vychází pozdě ... Samozřejmě, jako v každé partě jsou
mezi námi pracovití a důslední a ti méně
důslední. Buďme shovívaví k těm, co za to
mohou, ale každopádně, dámská část redakce je nejenom pohlednější, ale i důslednější
a navíc velkorysá. Nicméně, jak sami vidíte,
noviny nakonec vycházejí. Věřte, že se budeme snažit, aby vycházely včas a pravidelně.
Za tím účelem jsme redakci poněkud rozšířili o zkušeného matadora. V hledáčku máme
ještě další spoluobčany, se kterými bychom
rádi spolupracovali, ti jsou mladí a perspektivní a prozatím o tom vůbec nic netuší.
Uvidíme, s novými členy redakční rady Vás
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seznámíme v některém z příštích čísel. Změny se netýkají jen redakční rady, ale i rozsahu novin. Hodláme je poněkud zkrátit. To by
mělo být vyrovnáno tím, že budou vycházet
v menších časových intervalech a samozřejmě pravidelně.
K pravidelnému vycházení a také k obsahové pestrosti našich novin můžete přispět i Vy. Už v úvodníku k minulému číslu
jsme Vás prosili o Vaše příspěvky. Velké iluze
jsem si nedělali, ale on se neozval ani jeden
občan. „A to je opravdu
málo, přátelé ...“, jak už
bylo řečeno v české historii. Celá redakce je však pozitivně naladěna,
a tak se na Vaše příspěvky těšíme s radostným očekáváním.
Už v prvním čísle jsme uvedli, že každé
číslo hodláme tematicky zaměřit. Tématem
dnešního čísla budiž Základní škola a Mateřská škola Dešná, jak zní oficiální název této
instituce. Ke škole mají naše noviny velice srdečný vztah. Nejen proto, že většina
redakční rady prošla zdmi tohoto váženého ústavu, ale právě snaha o propagaci naší
školy nás přivedla k nápadu obnovit vydávání obecních novin.
Upřímně doufáme, že se Vám bude dnešní vydání líbit a že v něm najdete zajímavé
čtení. Dešanské noviny píši o Vás a pro Vás.
Noviny můžete spoluvytvářet s námi. Posílejte nám své příspěvky, podněty či nápady.
Vaše redakce

Slovo úvodem

Pohár starosty
zůstává v Dešné
Čtěte na str. 7

Sanitace vodojemu Dešná
Jak jsme Vás již v minulém čísle upozorňovali, proběhla 20. května sanitace
vodojemu. Samotné práce prováděli
pracovníci obce B. Veselý, J. Chvátal
a Z. Vrbka.
Pokračování na straně 2

Blahopřejeme
paní Olze Guevarové
z Plačovic Čtěte na str. 8

Tenisový kurt v provozu
Jednoho krásného sobotního dopoledne
byl konečně uveden do provozu tenisový
kurt.
Pokračování na straně 2

Nekultura na hranicích
Když jsme před nedávnem kousek za Hlubokou žehnali kapličku krásně opravenou nákladem firmy Zemspol, bylo tam za účasti mnoha
přítomných řečeno, že jde o výraz vracející se
kultivovanosti obyvatel tohoto regionu. Všichni jsme měli radost z krásného díla provedeného místní stavební firmou Kounek. Radost však
zanedlouho vystřídal smutek a – proč to neříci
přímo – vztek.
Pokračování na straně 3
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Tenisový kurt v provozu
Pokračování ze strany 1

V každých pořádných novinách by mělo být
uvedeno přesné datum. Vzhledem k rozporným tvrzením samotných aktérů uveďme, že
práce byly zahájeny geodetickým zaměřením
a následným lajnováním v sobotu 4. června

v 9 hodin 10 minut
ráno, plus mínus tři
týdny. Ještě téhož
dne odpoledne došlo
k neformálnímu slavnostnímu
zahájení
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První sportovci testují kvalitu odvedené práce.
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provozu, kterého se
zúčastnili i zasloužilí
reprezentanti dešanského sportu. V současné době dokončují členové Sokola
tréninkovou zeď. Za
zvoleným harmonogramem mají v tuto

chvíli sice zpoždění asi tak tři sta procent, ale
„co se vleče neuteče“ a drobné zpoždění hodlají sokolové kompenzovat prodlouženou zárukou na dílo.
Žerty ale stranou. Sokolové si každopádně právem zasluhují velké uznání. Odvedli
ohromný kus poctivé práce na úkor svých rodin
a osobního volna. Patří jim proto naše upřímné
poděkování!
(aa)

Hajný projevil svou jemnou náturu
Pokud si někdo myslí, že obecní hajný, pan
Zdeněk Dohnal, je něco jako „dešanský strašný lesů pán“, hluboce se mýlí. Svou poetickou
duši a lásku k přírodě projevil nedávno, kdy nás
všechny překvapil pozváním na křest studánky.
To, že něco chystá, jsme pozorovali delší dobu.
S traktorem odvážel kámen z obecní skládky,
tvrdil nám, že potřebuje techniku na opravu
lesní cesty a cosi tajemně kutil se zasvěcenými
zaměstnanci obce. Věřte nebo ne, ale většinou
to opravdu dělal ve svém volnu.
A znenadání nás jedno odpoledne pozval
na otvírání studánky v obecním lese u Šimkova

mlýna. Tu radost jsme mu nemohli zkazit, a tak
jsme vyrazili. Všechna čest, dílo se mu opravdu
povedlo. A jak že se studánka bude jmenovat?
Křtili jsme ji 10. června, právě na narozeniny
zaměstnankyně obce paní Mirky Veselé, a tak
jakousi přesmyčkou dostala jméno „Veselá studánka“. Vězte, že to, čím si budovatel s oslavenkyní na snímku připíjejí, není žádný alkoholický
nápoj, ale pramenitá voda přímo ze zdroje. Pili
jsme ji všichni.
Takže, až pojedete k Šimkovu mlýnu, před
mostem odbočte doleva a za pět minut jste na
místě.
(aa)

Sanitace vodojemu Dešná
Pokračování ze str. 1

Na možné potíže jsme Vás již dopředu upozorňovali. Přes naši snahu vyhnout se problémům všemi možnými způsoby, mnohým občanům bohužel téměř po celý den voda netekla.

Jednalo se opravdu o velice nepříjemnou situaci. Rádi bychom se ještě jednou omluvili
všem našim spoluobčanům za vzniklé nepříjemnosti a nepohodlí. Pevně věříme, že nakonec všichni také pochopili, o jak nanejvýš nutné a prospěšné práce
v zájmu zdraví nás
všech sanitace vodojemu znamená.
Rádi bychom touto cestou poděkovali těm, kteří se snažili
pomoci. Patří mezi
ně například pan
J. Pitro.
Konec dobrý, všechno dobré, jak se
říká. Máme nyní dobrou vodu, která má
navíc vynikající kvalitu. A to je přece potěšující výsledek.
FOTO: REDAKCE
(aa)
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Další
vylepšení
hasičské
zbrojnice
Naši hasiči systematicky pracují
na dalším zvelebení už tak výstavné zbrojnice. Nyní
se s pomocí výrazného příspěvku Jihočeského
FOTO: REDAKCE
kraje (140 000 Kč)
pustili do úprav zázemí pro hasiče. Problematice požární ochrany a SDH Dešná se hodláme
obšírněji věnovat v některém z našich příštích čísel. Na snímku je dobrá duše SDH Dešná
pan Josef Kvašný s dačickým truhlářem panem
Obrdlíkem.
(aa)
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Sběrna a sušírna bylin v Dešné
V rámci hledání i těch nejdrobnějších
příležitostí k přivýdělku byla v obecním
objektu čp. 3 v Dešné zřízena sušírna
bylin. Teprve časem se ukáže, jestli to byl
naivní počin.
Tato akce představuje pro obec prozatím
pouze minimální náklady. Jedná se vlastně
o zkoušku.
FOTO: REDAKCE
Zaměstnanci obce na veřejně prospěšných
pracích čas od času vyrazí na byliny, které se nance, ale hodláme je vykupovat také od veřej- obecním úřadě. Záměr je prozatím v plenkách,
pak suší na rozsáhlé půdě domu. Ke sběru rost- nosti. Pokud někdo projeví zájem o tuto službu, ale určitě se domluvíme a zkrátka jistě nepřijdelin nechceme využívat pouze obecní zaměst- a chce si také přivydělat, může se zastavit na te.
(aa)

Rybářské závody na Koupalce

FOTO: MIROSLAV GRAŇÁK

Fotografií se vracíme k úspěšným rybářským závodům na rybníku Koupalka v Dešné. Zdá se,
že změna ve vedení dešanských
rybářů přinesla mimo jiné i oživení sportovně společenského dění
v obci. Díky tomuto sdružení se

uskutečnily dvě docela hezké akce.
13. června to bylo rybářské klání dětí a čtrnáct dnů nato změřili
svůj rybářský um dospělí. Z našeho
pohledu patriotů byly úspěšnější závody dětí, neboť na druhém
místě se umístil Víťa Bojanov-

Společenská rubrika
Jubilanti:
90 let: Matějková Růžena, Chvalkovice, 22. 7.
85 let: Švejdová Marie, Dančovice, 15. 8.
Krejčová Marie, Dešná, 29. 8.
83 let: Nevrklová Irena, Dešná, 19. 5.
81 let: Horká Vlasta, Dančovice, 14. 9.
80 let: Puchnarová Anna, Chvalkovice, 19. 7.
75 let: Koníř Jiří, Rancířov, 20. 7.
70 let: Zachová Marie, Rancířov, 14. 7.
Krpounová Růžena, Rancířov 9. 8.
60 let: Vedral Bohuslav, Rancířov, 7. 7.
Nehybová Zdeňka, Dešná, 11. 7.
Krejčí Václav, Dešná, 12. 9.
Narození:
Makula Tomáš, Dešná, 20. 5.
Úmrtí:
Koutný František, Bělčovice, 23. 2.
Vedra Zdeněk, Bělčovice, 2. 3.
Peter Jan, Chvalkovice, 1. 5.
Vrátilová Marie, Rancířov, 29. 7.
Manželství (obřadní síň Dešná):
Bauer Martin–Ravel Alexandra, Chvalkovice,
13. 6.
Zlatá svatba:
Kuneš Josef–Kunešová Marie, Rancířov, 20. 6.
Zach Miroslav–Zachová Marie, Rancířov, 27. 6.

ský a na třetím Denisa Coufalová.
Bohužel naši dospělí borci už tak
úspěšní nebyli a „medailově“ vyšli
naprázdno. Zatímco závody dětí tu
díky aktivitám pana Jiřího Skořepy
probíhaly ještě nedávno, závody
dospělých tu nebyly už drahný čas,

a tak poděkujme spolku dešanských rybářů. Jenom doufejme, že
se jejich obměněné vedení nebude řídit heslem „nové koště dobře
mete“, ale že se na podobné akce
můžeme těšit i v budoucnu. (aa)

Nekultura na hranicích

Pokračování ze strany 1

sý, že znovu nechal kapličku
opravit. Ovšem nové plechoPřed nějakou dobou zmizelo měděné ple- vání na kapličce nevydrželo ani měsíc a zmizelo
chování střechy u kapličky na hranicích. Majitel znovu, a stavba byla ještě víc poškozena. A tak
Zemspolu, pan Josef Kolář, byl natolik velkory- byla celá věc předána policii.
Všechna čest naší policii! Po krátkém pátrání
zjistila, že oněmi primitivními vagabundy jsou
naši notoricky nepřizpůsobiví občané z Hluboké. Teď je čeká zasloužený trest. Snad bude dost
přísný, aby je napříště od podobných činů navždy odradil.
V souvislosti s tímto případem se vnucuje
otázka, zda tito vandalové nemají na svědomí
rovněž několik nedávno zničených kamenných
křížů ve stejném prostoru. Úmysl stále stejný,
totiž krádež kovových částí za účelem jejich
zpeněžení ve sběrných surovinách!
Kultivovanost není vlastní nám všem, neděláme si přehnané iluze. Netušili jsme však, že
mezi námi žijí barbaři nejhrubšího zrna, kteří tak
brutálním způsobem zaútočí proti naší kultuře.
Můžeme si jenom s F. Villonem postesknout:
„Bída z lidí lotry činí a vlky z lesa žene hlad …“
Nutno dodat, že v tomto případě jde o bídu především duševní – budeme ještě potřebovat velFOTO: REDAKCE kou trpělivost!
(aa)
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Non scholæ sed vitæ discimus.
Neučíme se pro školu, ale pro život.
SENECA
Tématem druhého čísla Dešanských novin
se stala ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠNÁ.
Pojďme si v následujících pár odstavcích
ukázat, jaká naše škola vlastně je.
Texty V. Veselá, L. Krátká, M. Adamová.

Priority rozvoje školy

FOTO: REDAKCE

Základní škola v Dešné
je umístěna v dvouposchoďové budově postavené
v roce 1793 paní Vilemínou
Schaffgotschovou. Nejprve zde byla škola německá, až po II. světové
válce sem byla přesunuta škola česká. V roce 1959 se
z málotřídní stala plně organizovaná
škola, kterou v roce 2004
MŠMT zrušilo, zůstal zde jen
I. stupeň s pěti postupnými
ročníky.
K 30. 6. 2009 navštěvovali
základní školu 34 žáci.
Základní škola a Mateřská škola Dešná, jejímž

posláním je poskytovat úroveň vzdělání stanovenou
zřizovatelem školy a vymezenou stupněm a zamě-

vání, komunikaci mezi lidmi
a uplatnění v životě. Zasazuje se o rozvoj osobnosti každého žáka, vede ho
k samostatnému jednání
a svobodnému rozhodování. Vychovává
z něj kvalitního a
zdravě sebevědomého demokratického občana v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.
Pod těmito slovy se skrývá každodenní úsilí a snaha všech našich pedagogů,
kteří se poctivě snaží dostát
svému poslání a z něj vyplývajících závazků.

• Výuka cizích jazyků – vedle jednoho povinného jazyka otevíráme i kroužky s dalším cizím
jazykem, vyučujeme jazyk hravou formou
i v mateřské škole.
• Začlenění počítačů do výuky všech předmětů.
• Kladný vztah žáků ke všem výchovným
předmětům.
• Péče o volný čas žáků.
• Partnerská spolupráce s okolními školami,
pokračování spolupráce se školami v Rakousku.
• Další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Historie
a současnost
školy
řením školy, vychází ze
Standardu základního vzdělání v podobě vzdělávacího
programu Základní škola
(č.j. 16 847/96-2).
Naše škola vytváří žákům
podmínky pro další vzdělá-

FOTO: REDAKCE

Další součásti školy
Školní družina
Ve škole je otevřeno jedno oddělení školní
družiny. Do oddělení jsou zařazeny děti z 1.–5.
ročníku ZŠ. Ve dnech vyučování je družina otevřena do 15.00 hod. Vychovatelkou školní družiny je Jana Nikrmajerová.

Školní jídelna
Školní jídelna je nedílnou součástí školy a její
řízení podléhá ředitelce školy. Ve školní jídelně
se stravují děti z MŠ, žáci ZŠ a zaměstnanci ZŠ.
Průměrně se denně připraví 60 obědů.
Jídlo pro nás připravuje Jiřina Koutná a Zdeňka Leitgebová.

Mateřská škola
V mateřské škole, která je umístěna v krásné
budově s velikou zahradou, byla otevřena jedFOTO: ARCHÍV ŠKOLY na třída. Letos zde bylo zapsáno 27 dětí.
Vedoucí učitelkou je Liběna Makulová, druhá
Zleva nahoře: Školnice paní Helena Nekulová, učitelka Dana Doležalová, ředitelka Mirka
Adamová, hospodářka Naděžda Račická, asistentka pedagoga Iveta Mocharová, vychovatelka paní učitelka je Soňa Slabá, o čistotu a pořádek
Jana Nikrmajerová. Zleva dole: kuchařka Jiřina Koutná, učitelka Marie Kubová, vedoucí školní se starala paní Jana Vítámvásová, která letos
odchází do důchodu.
jídelny Zdena Leitgebová.
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Ředitelka školy, Mgr. Mirka Adamová,
poskytla dešanskému občasníku
rozhovor o věcech obecných i niterných.
Pozoruhodné je, že rozhovor s ní vedl
její syn Ondřej, redaktor našeho listu.

Kvalitní učitel se snaží zlepšovat prostředí, ve kterém se odehrává výchovný
a vzdělávací proces. Předává své znalosti, motivuje žáky, aby získávali znalosti
z dalších zdrojů. Rozvíjí jejich morální hodnoty. Učitel nesmí zapomínat
na sebevzdělávání, aby stačil tempu a nárokům moderní doby.

Jak ses dostala k práci na naší škole a poté k odpovědné funkci ředitelky školy?
Nehrnula jsem se zrovna do role učitelky.
Měla jsem dost práce a starostí, ale tehdejší
ředitel, pan Štěpnička, mě požádal, abych, jako
místní občan, nastoupila na uvolněné místo
učitelky. Předčasně jsem tedy ukončila mateřskou dovolenou a zaujala pozici učitelky prvního stupně ve zdejší škole. Tehdy první stupeň
sídlil na faře vedle hlavní budovy. Poté, co byl
zrušen druhý stupeň, musel na místo ředitele
nastoupit někdo jiný, než pan Štěpnička, který ze zákona nesměl vykonávat tuto funkci na
škole bez druhého stupně. Neměl na ni totiž
aprobaci. Bylo vypsáno výběrové řízení a já byla
jediná, kdo se do něj přihlásil.
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GENY NEZABIJEŠ
Dana Doležalová
Příjemná, pracovitá a milá paní učitelka Dana
Doležalová se pro učitelství narodila. Když se
v Dešné naskytla pracovní příležitost, neváhala a chopila se jí. Nastoupila jako vychovatelka
do školní družiny. Po několika letech strávených
v družině „vytrhla trn z paty“ učitelskému sboru
a stala třídní učitelkou 4. a 5. ročníku.
Její učitelské kvality spočívají v netradičních
metodách výuky. Je toho názoru, že i věci, které v učebnicích nenalezneme, jsou důležité. Žákům tyto informace podává zábavnou formou
tak, že si je každý bude pamatovat do smrti.
Za největší úspěch ve své kariéře považuje to,
že se k ní bývalí žáci s radostí opět hlásí a proho-

FOTO: REDAKCE

dí pár slov. I my patříme k jejím bývalým žákyním a rády s ní zavzpomínáme. Nám v paměti
utkvěly hodiny hudební výchovy, které vedla
s obrovským nadšením a profesionalitou. Prohloupil ten, kdo nezpíval s ní.

NEJSEM TYPICKÉ
UČITELSKÉ DÍTĚ
Marie Kubová
Usměvavá, vstřícná a hodná paní učitelka
Maruška Kubová byla vedena ke zdravotnické
profesi. Vydala se však na učitelskou dráhu. Svého rozhodnutí dnes jistě nelituje.
První rok byl pro ni nejtěžší. Seznamování se
s novou profesí, dálkové studium a starost o své
čtyřleté dítě. Záviděla kolegyním, jak mohou
být bezstarostné a klidné. Brzy zjistila, že je to
praxí, která se nedá ničím nahradit.
O jejích kvalitách svědčí, že mezi žáky ZŠ Dešná byla zvolena jako nejoblíbenější paní učitelka. Může tedy považovat za úspěch, že má u žá-
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ků autoritu a zároveň se s nimi umí i zasmát
a vytvořit tak rodinnou a přátelskou atmosféru.
Když vidíme, jaké obliby dosáhla u dětí, mrzí
nás, že jsme nemohly být jejími žákyněmi.
Lenka Krátká a Veronika Veselá

FOTO: REDAKCE

Jak tě napadlo přihlásit se do výběrového řízení.
Baví tě funkce ředitelky?
Z padesáti procent napadlo, z padesáti procent mě k tomu přemluvili. Sama bych asi do
výběrového řízení nešla. A jestli mě baví funkce
ředitelky? Mě především baví učit děti. S ředitelováním je spojena i byrokracie a tu moc ráda
nemám. Nicméně svého rozhodnutí nelituji.
Co pro tebe znamená být učitelkou?
Jak jsem řekla, mě opravdu práce učitelky prvního stupně baví. Obzvláště s prvňáčky, u nichž skutečně můžeš sledovat pokrok
ve vědomostech. Cítíš, že nějak ovlivňuješ
do budoucna jejich životy. To je přece hodně
významná úloha, i když mnoho lidí dnes s učiteli jedná jako s občany nižší kategorie. Role
učitele se tak paradoxně ocitá na dvou cestách.
Nadále jde o společensky méně ohodnocenou
práci. Na kvalitu práce učitele jsou však kladeny
stále větší nároky!
Myslíš, že měla být zachována původní podoba školy, tedy dva stupně?
Samozřejmě, škola měla výborné pedagogy
a docela slušné zázemí. Navíc škola v místě bydliště znamená jasnou výhodu. Interakce rodičů
a učitelů může probíhat mnohem lépe! Naše
škola byla na výborné úrovni a měla nepopiratelný potenciál k dalšímu růstu.

Co škola dnes?
Naše škola postoupila o úroveň výše ve způsobu výuky, která probíhá moderní „hravou“
metodou, je časově pružnější, pestřejší a dovoluje přistoupit k dítěti jako k individualitě. Má
moderní zázemí, zcela nové, krásné učebny.
Využíváme novou tělocvičnu, spolupracujeme
na ekologických i jiných projektech v rámci EU.
Pořádáme ve spolupráci s některými občany
výlety pro děti i jejich příbuzné. V neposlední
řadě máme vynikající pedagogy, za které bych
dala ruku do ohně.
To zní hezky. Máš vůbec co kritizovat?
Jistě, někdy pociťujeme nedostatek v komunikaci s rodiči. Pro práci dobré školy je nezbytně nutná dobrá komunikace s rodiči. Jedná se
o vzájemnou důvěru všech zúčastněných, tedy
nás učitelů, rodičů a samozřejmě našich dětí.
Rozesílám po dětech letáky, pořádáme pro
rodiče akce, aby poznali školu, v níž jsou jejich
děti vychovávány. Není lehké vzbudit u některých rodičů zájem. Vím, že na některých školách
nad dítětem raději přimhouří oko, aby si doma
nestěžovalo. Když totiž dítě školu pomlouvá,
rodiče jej pak často přemístí do jiné, jen aby
měli klid. Děti zpravidla nemívají v oblibě školu, která na ně klade vyšší nároky. Spoléhám zde
na správné rodičovské instinkty.

Pozoruješ nějaký posun v chování dětí a, jak jsi naznačila, i v chování rodičů?
Jistě, jde o obecný trend. Děti jsou dnes
mnohem sebevědomější. Dnes lze použít tento
výraz, dřív bychom hovořili spíš o drzosti. Mizí
komunikace s učiteli, mizí důvěra v instituci školy. Úkolem školy není pouze dítě učit, nýbrž také
vychovávat. Proto je interakce rodičů a školy tak
důležitá. Řekla bych, že se blýská na lepší časy
ve srovnání s obdobím před nějakými pěti lety.
Snažíme se neustále budovat vzájemnou důvěru nás učitelů s rodiči a dětmi. Pociťuji změnu
k lepšímu.
Myslíš, že jsi mě a bráchu vychovala dobře?
Myslím, že si vedete dobře, že jste dobří
lidé ... Bohužel ale musím přiznat, že jsme na
vás s vaším tátou nikdy neměli dost času. Teprve dnes to poznávám, a mrzí mě to.
Na závěr volnější otázku. Jak zvládáš nápor práce ve
škole, doma, v rodině, neštve tě to?
Dobrá otázka. Řekla bych to asi takhle – vše,
co dělám, dělám opravdu ráda ... Snad jediné,
co mi skutečně vadí, je ranní vstávání.
Paní Adamová mimo záznam poprosila,
abychom pozvali do školy rodiče-čtenáře.
Mohou kdykoliv přijít, podívat se na výuku
a promluvit s učiteli o svém dítěti či o škole.
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Vandrovali jsme po hranici na kolech
Ale vážně, on to byl docela slušný sportov15členné výpravě jsme měli pouze jednoho mladého penzistu, ní výkon, protože jsme absolvovali nejen těch
a tak jsme se o cenu pro nejstar- 25 km okruhu, ale všichni jsme se dopravili na
šího účastníka skutečně nemohli kole do Grossau, kde byl start i cíl, a samozřejmě
ucházet. Vždyť tomu nejstaršímu, zpět. Takže mnozí urazili více než 50 km!
Veronika Veselá
který více než 25km okruh absolvoval, už bylo 90 let.
Každopádně několika
prioritami se můžeme
pyšnit. Jednak jsme
byli největší zahraniční skupina, ostatně
jiná ani nebyla. Měli
jsme
nejmladšího
FOTO: REDAKCE účastníka, šestiletou
Občerstvovací stanice Vratěnín. Výraz pana I. Kachtíka i ostat- Idu Račickou. A pan
starosta měl bezeních svědčí o dobré náladě naší výpravy.
sporu nejstarší bicy20. srpna jsme se na pozvání našich přátel kl v celém pelotonu. Ovšem jet na
z Raabs an der Thaya zúčastnili přeshraniční něm mohl pouze díky velkorysosti
vyjížďky na kolech. Oficiální název byl „9. Rad- příslušníků rakouské policie, neboť
FOTO: REDAKCE
Wandertag des NÖ Seniorenbundes“. Jedna- když je míjel raději se koukali do
lo se tedy už o 9. vyjížďku na kolech pořádanou nebes, aby nemuseli zakročit proti Cílová stanice Grossau – Idě Račické to moc sluší a v očích se
svazem důchodců Dolního Rakouska. V naší představiteli cizí mocnosti.
jí zračí spíše očekávání než únava.

Pochodníci na hranici

FOTO: REDAKCE

Vodáci z Dešné
zdolali zdivočelou
Lužnici !
Téměř padesátka hrdých a odvážných obyvatel Dešné bez rozdílu věku i pohlaví se vydala počátkem června zdolat jednu z nejvyhlášenějších českých řek – Lužnici. Vyjížděli 5. června
z Bečic a hned od počátku je trápila velká nepřízeň počasí a záludný tok. A tak cestou odpadlo
šestnáct hůře trénovaných, mnohdy až neduživých, jedinců. Ti ostatní, stateční, však už
7. června dorazili do cíle své cesty, do Bechyně.
Tou dobou se počasí poněkud umoudřilo, i řeka
ukázala svou vlídnější tvář. Všem dorazivším do
cíle patří náš obdiv a úcta, zvláště jejich vůdci,
propagátoru adrenalinových sportů, panu Jiřímu Chromému z Hluboké.
(aa)

V neděli 30. srpna se
vandrovalo na státní
hranici v prostoru přechodu Hluboká–Schaditz. Pochod probíhal
za krásného počasí a
doplňovala ho řada
doprovodných akcí.
Že se nejednalo o žádnou bezvýznamnou
událost, dosvědčovala přítomnost rakouské televize a rozhlasu. Ostatně ORF, tedy
rakouská televizní a
rozhlasová
společnost, byla hlavním

pořadatelem této akce. Vandrovníků se
sešlo nakonec více
než čtyři stovky. Nutno dodat, že převážně
rakouských nadšenců.
Čest našich barev hájily pouze tři sportovně
založené duše – paní
Alena Šteifová se svými dětmi Alenkou a
Toníkem. Pochodníkům do kroku vyhráFOTO: REDAKCE
vala česká kapela ze
Salavic – a hrála tak vyzval svou známou spělo k milé a přáteldobře, že pan Dobiáš z Rakouska k tanci. ské atmosféře.
z Hluboké neodolal a Slunečné počasí při(aa)

FOTO: REDAKCE
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28. jezdecký den v Dešné

FOTO: DUŠAN WEIGL

Koně k našemu okolí už patří dlouhá
léta. Jejich volnost a lehkost v pohybu
člověka stále přitahuje.
V pondělí 6. července tomu nebylo jinak na
překážkovém parkúru Na Farské Louce. Slunečné počasí přilákalo dost návštěvníků na tuto
pěknou koňskou tradici, která byla dobře organizačně připravena pod dirigentskou taktovkou pana Vinklárka. Slunce svítilo a pivko teklo
proudem, v rohu tiše praskal popcorn, u stánku
si někteří vybírali perník, druzí sledovali skoky
koní. Škoda, že nevydrželo počasí a po prudkém lijáku museli pořadatelé předčasně ukončit jezdecký den, tolik oblíbený dostih se nekonal. Ale přesto byly závody „kdo dřív doběhne
k autu“ nebo „kde neprší“. Někteří jedinci svou
„stovku“ zaběhli i pod 10 sekund! Kdyby byl

v davu hledač běžeckých talentů, nominaci by měli jistou.
Takhle jim zbylo jen
zmoklé triko a zajímavý zážitek z parkúru. Já jsem to nabral
směrem k hasičům a
jejich stanu, pod kterým bylo veselo i za
deště. Hasiči vědí co
je nejlepší pro letošní
léto – nepromokavá
bunda a boty ,,průtokáče“, jak přiteče tak
i odteče, se snadnou
údržbou.
Dušan Weigl

Pohár starosty
zůstává v Dešné

FOTO: DUŠAN WEIGL

FOTO: DUŠAN WEIGL

kář Daniel Zach. Ale nebyl Absolutorium patří i vynikajícím divákům, kteto jen brankář a hráči, kdo ří se také snažili, co jim síly a hlasivky stačily.
odvedli výborný výkon.
(KaPo)

Výrazným úspěchem našich borců skončil
prázdninový fotbalový turnaj pořádaný
Sokolem Dešná.
Klání, které proběhlo za krásného počasí
a slušného zájmu diváků 25. července se vedle našeho týmu zúčastnila družstva z Police,
Kunžaku a Moravských Bránic. V prvním utkání
porazil Kunžak Moravské Bránice. V dalším pak
Sokol Dešná Polici sice jen těsně, ale zaslouženě
2:1. O třetí místo se tak utkala mužstva Bránic
a Police, úspěšnější byli ti prvně jmenovaní.
A poté začal zápas, který byl skutečným vyvrcholením turnaje. Naši hráči se ujali vedení gólem Š. Furdana z penalty a vzápětí přidal druhý
gól M. Novotný. Bohužel, vedení se nepodařilo
udržet a zápas skončil v normální hrací době
2:2. Takže následovaly penalty. Situaci po vstřelení rozhodující trefy, pro dešanské mužstvo
vítězné, zachycuje snímek. Radost byla obrovská, někde vespod leží hrdina exekucí náš bran-

FOTO: REDAKCE
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Rekapitulace uplynulé sezóny
V minulém čísle našich novin jsme vás informovali o tom, jak si náš fotbalový tým stojí
v konkurenci dalších deseti týmů. Po odehraném 15. kole se v tabulce usadili na páté příčce.
Kluci v posledních zápasech zabojovali a dokázali doma porazit AC Buk 4:0, venku Novou Včelnici B 2:1, pak opět doma Popelín 5:1 a v posled-

ním kole remizovali v Peči 1:1.
Bohužel, skvělý konec sezóny
jim nestačil na lepší umístění. Přesto je celkové
5. místo krásné a naše „perly“, jak je v minulém
čísle nazval pan starosta Adam, si zaslouží náš
dík za to, jak reprezentují naši obec. Do nového
ročníku okresní fotbalové soutěže přejí redaktoři novin pevné zdraví a snad jen více bodů přivezených z hřišť soupeřů.
(KaPo)

Blahopřejeme
paní Olze Guevarové
z Plačovic!!!

Konečná tabulka 2008/2009
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Název týmu
Dyje Staré Hobzí
Vysočina Cizkrajov
Jiskra Nová Bystřice B
JZD Peč
TJ Sokol Dešná
FK Sokol Třebětice B
AC Buk
Jiskra Strmilov
Nová Včelnice B
Obal Rozkoš Kunžak B
Popelín

Zápasy
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

V
13
11
10
10
10
7
7
6
6
6
5

R
4
7
5
4
3
3
3
3
2
2
2

P
3
2
5
6
7
10
10
11
12
12
13

Skóre
50:20
60:35
67:55
42:40
39:30
42:43
34:41
35:44
48:52
32:53
27:63

Body
43
40
35
34
33
24
24
21
20
20
17

FOTO: ALOIS ADAM

14.–16. srpna se uskutečnil už 20. Drosendorfský jezdecký a skokový turnaj. S jezdeckým klubem v Autendorfu, což je místní část
Drosendorfu, máme velice dobré kontakty,
a tak se soutěží zúčastnila i velice slušná ekipa
českých závodníků. Těší nás účast a především
velice dobré umístění naší občanky paní Olgy
Guevarové z Plačovic. Na koni Hanybany zajela v neděli 16. srpna celý kurs bez jediné chyby
a jenom díky horšímu času nakonec skončila na
velice slušném 4. místě. Upřímně blahopřejeme!
Zbývá jenom dodat, že i ostatní čeští závodníci
jeli velice dobře a ve všech soutěžích se umístili
na čelných pozicích.
(aa)

DALŠÍ FOTBALOVÉ ZÁPASY:

FOTO: REDAKCE

domácí a dokázali toho využít. Díky gólu
A. Bartůška vedli v poločase domácí 1:0.
Druhý poločas naši vyrovnali hru po brance Jiřího Píši i skóre. Druhý gól do domácí
sítě přidal Mirek Lattner a vedli jsme 2:1.
Domácí se snažili s vývojem zápasu něco
udělat, až se jim to zásluhou T. Galušky podařilo a srovnali stav. Do konce utkání však chybělo
ještě několik minut a hostům těch několik chvil
stačilo na to, aby Broněk Bačák vsítil vítěznou

Začal nový ročník
fotbalové soutěže
Naši fotbalisté zahájili dne 22. 8. 2009 novou
sezónu. Ročník 2009/2010 odstartovali venku
zápasem s JZD Peč, která v minulé sezóně skončila na 4. místě. První poločas měli více ze hry

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

Název týmu
TJ Sokol Dešná
Jiskra Nová Bystřice B
Vysočina Cizkrajov
Jiskra Strmilov
Sokol Deštná
Nová Včelnice B
FK Sokol Třebětice B
Popelín
JZD Peč
TJ Kunžak B

Zápasy
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

V
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0

R
0
1
0
0
2
1
0
1
1
0

P
0
0
1
1
0
1
2
2
2
3

Skóre
12:3
5:2
12:4
7:7
7:2
6:8
8:11
6:11
5:12
4:12

Body
9
7
6
6
5
4
3
1
1
0

4. kolo 12. 9. 17:00
5. kolo 19. 9. 16:30
6. kolo 26. 9. 14:00
7. kolo 3. 10. 19:00
8. kolo 10. 10. 16:00
9. kolo 17. 10. 15:00
10. kolo 24. 10. 14:30

Deštná–Dešná
Dešná–Popelín
Cizkrajov–Dešná
Dešná–Včelnice B
Strmilov–Dešná
Dešná–Bystřice B
Dešná–Peč

branku zápasu. Naši si z Peče za vítězství 3:2
odvezli velmi cenné 3 body.
K druhému zápasu podzimní části odjížděli
naši fotbalisté s vědomím, že by mohli bodový
zisk navýšit. TJ Kunžak B totiž v minulém ročníku skončil předposlední a s našimi kluky prohrál
oba zápasy. Letošní první zápas jim také nevyšel, a tak se dal očekávat zisk bodů. Dešanští
byli od začátku utkání lepším týmem, ale nepodařilo se jim vsítit branku. Domácí se dočkali,
když při ojedinělé akci vystřelili na naši bránu
a po několika tečích se míč otřel o ruku našeho
obránce. Rozhodčí nařídil pokutový kop, který
domácí proměnili ve vedoucí branku. Hostům
se už do poločasu nepodařilo vyrovnat. Do druhé půlky jsme nastoupili s vědomím, že jsme
lepším týmem na hřišti. K toužebnému zisku tří
bodů zavelel Jiří Píša a vstřelil vyrovnávací branku. Naši měli znovu několik šancí, ale ujala se až
střela Štefana Furdana, která rozhodla o zisku
3 bodů. Dešná i podruhé venku vyhrála a to 2:1
s Kunžakem B. Po třech odehraných kolech se
Dešná usadila na čele tabulky. Začátek sezóny
jak má být!
(KaPo)

