BŘEZEN 2020

31. ROČNÍK

CENA 10 Kč

Dětský karneval a Merenda, 8.2.2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska, měsíčník, vydává Město Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 11658, periodický tisk územního samosprávného celku, redakční rada:
David Šašek, Helena Janotová, Vladimír Kučera, Pavel Kučera, Petr Janota, Vladislava Stránská, Hana Klusáčková, Michaela Menčíková
http://www.destna.cz, e-mail: podatelna@destna.cz, http://www.facebook.com/MestoDestna, IČ: 00246506, DIČ: CZ00246506, tel: 384 384 231
UZÁVĚRKA DALŠÍHO VYDÁNÍ JE V PÁTEK 27. BŘEZNA 2020!
Redakce je oprávněna články krátit nebo upravit. Příspěvky dopisovatelů a čtenářů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři,
je před námi březen, měsíc, kdy začíná jaro. Užívejte si první rozkvetlé
květiny na zahradách, první silnější paprsky slunka a hlavně nezapomeňte
přečíst celý náš váš zpravodaj, přeji příjemné čtení.
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Deštná se uskuteční v pondělí
16. března od 18 hodin.
Město několik měsíců nabízí stavební parcely v lokalitě Za školkou v II. etapě. Po
několika peripetiích se je podaří konečně prodat. Další dvě etapy, III. a IV., budou
následovat. Děkuji všem, kteří prodej obecních pozemků propagovali a budou propagovat.
Město podalo i několik inzerátů. S prodejem parcel bylo a bude hodně práce, i za příznivé
ceny. V těchto případech zamrzí zaručené zprávy některých občanů: „že už jsou pozemky
dávno zamluvené“, „že si je kupují zastupitelé“, „že si nejdříve vybral starosta a pak až
ostatní“, a podobně. Bohužel to nejspíše odradilo několik zájemců.
Rád bych tímto poděkoval členům Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Deštná, pod
vedením velitele Pavla Přibyla, za příkladný přístup při větrných smrštích, které nás
v minulých týdnech potkaly. Jednotka vyjela vždy, když bylo třeba a pomohla, jak mohla.
Pánové DÍKY.
David Šašek, DiS., starosta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do obce vítáme
Bohuslavu Peroutkovou
Naší nové občance přejeme, aby v Deštné byla spokojená.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECHNICKÝ ÚSEK MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací technického úseku města Deštná v únoru 2020:
- V lokalitě za školkou montuje firma Seterm rozvody elektrické energie a veřejné
osvětlení.
- Ve zdravotním středisku jsme začali s opravou lékařských WC, kde budou instalovány
dva nové závěsné záchody a umyvadlo.
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- V ulici Svatojánská proběhla další oprava prasklého vodovodu. Vodovod praskl po
obvodu ve sváru, takže únik vody byl v danou chvíli veliký, což některé domácnosti
poznaly na tlaku vody nebo u některých výše položených netekla vůbec.
- V čp. 9 jsme dodělali rekonstrukci sklepa.
- V městských lesích probíhá úklid lesa, zatím uklízíme pouze terén, kam se nedostane
žádná technika, která by větve vyvezla.
- V lese za koupalištěm jsme obnovili staré cesty a v budoucnu se tudy bude možné
dostat směrem k Rytíři. Prořezali jsme březový háj u chatek (polámané a suché stromy) a
v těchto místech vznikne cesta na hráz a napojení na nově obnovené cesty přes les.
- V lesích na svážnici děláme prořezávky kolem cest, aby tudy mohly lépe projíždět
kamióny se dřevem. Prosíme tak všechny majitele lesů, přes které vede svážnice, o
prořezání a vyčistění.
- V ulici Táborská u Delany jsme položili část nedodělaného chodníku, vyměnili sloup a
svítidlo veřejného osvětlení.
- Dále pak provádíme pravidelnou údržbu cest, chodníků, budov, vodovodu a úpravny,
kanalizace a ČOV a všeho dalšího nutného pro bezproblémový chod Deštné a Lipovky.
Připravujeme na rok 2020:
- Opravu hřbitovní zdi. Je vybrána firma pro opravu části zbořené zdi, jakmile bude
vhodné počasí, začne s opravou. Jsou vytyčené elektrické kabely a plyn, které vedou
kolem zdi.
- Připojení nového vrtu na úpravnu vody.
- Modernizaci filtru č. 2 na úpravně vody.
- Vodovod a kanalizaci za školkou 4. etapa.
- Dešťovou kanalizaci do vsaků v lokalitě za školkou.
- Opravu WC a umývárny ve školce.
- Modernizaci tří učeben a dvou WC ve škole.
- Opravu márnice na hřbitově a dodělání chodníku v urnovém háji.
- Opravu WC v přísálí kulturního domu.
- Modernizaci dětského hřiště.
- Výměnu a doplnění vstupních dveří a prosklených stěn na ZS.
- Výmalbu chodeb na zdravotním středisku.
- Opravu střechy na dolní části čp. 9.
- Opravu veřejného osvětlení u školky.
Upozornění pro občany – skládka větví
V dnešní době, kdy je k dispozici velké množství dřeva, je skoro nemožné sehnat firmu,
která by si chtěla tuto naši skládku větví v Deštné zdarma seštěpkovat a odvézt. Po
dvouletém úsilí, kdy se to konečně podařilo, po chvíli štěpkování narazila firma na kus
železa mezi větvemi. Okamžitě skončila a odjela.
Upozorňujeme tímto občany, že na tuto skládku patří pouze větve, ne pařezy a
hlavně ne prkna plná hřebíků a dalších kovových částí!
Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a termíny svozu v roce 2020:
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
Březen - pondělí 2.3., 16.3. a 30.3. v ranních a dopoledních hodinách.
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Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní.
Březen - pondělí 2.3., 16.3. a 30.3. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Březen v pátek 13.3.2020.
Sklo – do kontejnerů rozmístěných po celém městě a v Lipovce.
Oblečení, lůžkoviny, ručníky, přikrývky, plyšové hračky, tašky a obuv – kontejner u
zadního vchodu do KD a v Zahradní ulici.
Větve a klestí bez kořenů a země – prostor u transformátoru výjezd na Červenou Lhotu.
Tonery a cartridge z tiskáren – box ve vestibulu na MěÚ.
Oleje a tuky – zelené popelnice v Zahradní ulici, u zadního vchodu do KD, v ulici
Stránská u mostu přes Strouhu a u skladu MěÚ. Potravinářský olej a tuk se do nádob
vhazuje v uzavřených PET lahvích.
Železný odpad – nádoby jsou rozmístěny u kontejnerových míst:
zadní vchod do KD, most v ulici Stránská, ulice Podfarská, Stránská u pole, Zahradní, U
hřiště, u rybářské stodoly, náměstí pod kašnou, u Aquary, u tržiště, výjezd na Č. Lhotu a
v Lipovce. Zde je možné odkládat plechovky, víčka a další různé kovové předměty
nacházející se v domácnosti.
Velkoobjemový odpad vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem v den svozu
tříděného odpadu od 13 do 15 hodin nebo po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.
Re-Use centrum navštivte celoročně v prostoru za městským úřadem v den svozu
tříděného odpadu od 13 do 15 hodin nebo po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.
Sběrné místo u školní kuchyně bude v březnu otevřené poslední sobotu v měsíci
28.3.2020 od 11:00 do 14:00 nebo po zavolání na telefon 607 937 291 – P. Kučera.
Ve sběrném místě vybíráme pouze tyto odpady:
Baterie, barvy, spreje, železný odpad, žárovky a zářivky.
Elektroodpad (lednice, pračky, sporáky, televize, počítače, monitory, vysavače,
mobily, mikrovlnky, atd.). Malé elektrospotřebiče je možné také odložit do kontejneru u
zadního vchodu do KD a do kontejneru ve vestibulu MěÚ.
Palivové dřevo
– 138 Kč/prm – větve po kácení – výřez – samovýrobou
– 483 Kč/prm – měkké dřevo (např. borovice, smrk, topol, lípa, modřín, vrba)
– 1035 Kč/prm – tvrdé dřevo (např. olše, bříza, buk, dub, jasan, javor)
(prm = prostorový metr – dřevo skládané do rozměru 1m x 1m x 1m)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vytěžené dřevo je odběratel povinen zaplatit dle uvedené
splatnosti na základě vystavené faktury po odběru dřeva na bankovní účet
č. 0600434339/0800, nebo ihned po odběru v pokladně města Deštná.
Pokud máte jakékoliv připomínky nebo náměty na úklid, opravy a úpravy v Deštné a
Lipovce, ozvěte se nám (podatelna@destna.cz, 384 384 231, 607 937 291, osobně).
Rádi s vámi jakýkoliv návrh prodiskutujeme, popř. ho dle možností rozpočtu
zrealizujeme nebo zařadíme do rozpočtu na další roky.
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Oprava vodovodu Svatojánská ulice

Úpravy sklepa čp. 9

Svážnice

Lokalita Za školkou
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ
Lyžování v přírodě
Ve dnech 4. – 6.2.2020 se žáci naší školy již podruhé vypravili na sjezdovku Hradiště u
Nové Bystřice na akci nazvanou Lyžování v přírodě. Akce byla opět určena všem
zájemcům od 3. do 9. ročníku. I když počasí se ze začátku jevilo dost nepříznivě, celý
předcházející víkend propršel a byly i jarní teploty, nakonec se ale všechno změnilo. Od
úterního dopoledne začalo místo deště sněžit a ve středu i ve čtvrtek se lyžovalo na
čerstvém přírodním sněhu za svitu sluníčka. Sjezdovka byla krásně upravená, k dispozici
byly opět oba vleky i dětské lano.
Ze školy nakonec jezdilo 39 dětí, z nichž velká část byla na lyžování již v loňském roce,
doplnili je potom začínající lyžaři ze současných třeťáků. Všichni si zaslouží velikou
pochvalu, začátečníci během tří dnů zvládli základy lyžování a ve čtvrtek už sjížděli bez
problémů celou sjezdovku. Ve čtvrtek jsme akci završili závěrečným závodem ve slalomu.
Akce se moc líbila jak dětem, tak nám instruktorům. Krásně jsme si zalyžovali a zažili
spoustu legrace. Těšíme se na příští rok.
Za ZŠ P. Havelková, B. Bednářová a J. Kačo
Návštěva galerie Okénko
V úterý 11.2. jsme se se 3. třídou vypravili ranním autobusem do Jindřichova Hradce,
abychom navštívili prodejní galerii Okénko, provozovanou občanským sdružením
Otevřená OKNA, v centru sv. Florián. V galerii si děti vyrobily zápichy, magnetky a
náramky, to vše za asistence p. Jany Dlouhé, slečny Aničky a za jedinečného hudebního
doprovodu výborného muzikanta Petra Mottla. Naše další cesta pokračovala do
plaveckého bazénu na obvyklé úterní plavání, přičemž jsme cestou ještě stihli zhlédnout
představení zpívající fontány.
I přes obavy z počasí jsme si den náramně užili a již plánujeme další návštěvu tohoto
výjimečně pozitivního místa.
Na závěr bych chtěla poděkovat p. Janě, slečně Aničce a Peťovi za skvělé provedení
celou akcí.
Mgr. Zuzana Machartová
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Okresní kolo soutěže ve vybíjené
Dne 10.2. se ve Sportovní hale v Jindřichově Hradci konala soutěž ve vybíjené mezi
základními školami 1. stupně. „Deštná žije, Deštná bije“. S tímto heslem vyjelo v pondělí
ráno naše jedenáctičlenné družstvo s touhou si zasoutěžit a zúčastnit se. Děti si zahrály
proti K. Řečici, Jarošovu n. Než., N. Včelnici, J. Hradci (2. a 5. ZŠ) a Českému Rudolci.
Utkání nebyla jednoduchá, děti bojovaly do poslední chvíle a ze soutěže si odnesly diplom
za 7. místo. Za odvahu a sportovního ducha si zaslouží velkou pochvalu.
Mgr. B. Bednářová
Ukončení plaveckého výcviku
Ve čtvrtek 20.2. se konala poslední hodina plaveckého výcviku v tomto školním roce.
Děti opět poměřily síly v závodech. Také si vyzkoušely závodění s různými pomůckami a
nakonec si užily chvilku volné zábavy v relaxační zóně. Všichni dokončili plavání ve
zdraví a už se těší na další etapu v příštím školním roce.
Mgr. Zuzana Machartová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v měsíci únoru
Letošní únor byl bohužel téměř bez sněhu a s velkými vichry, tak jsme se venku
pohybovali s velkou opatrností. Také nás dostihla chřipková epidemie, které jsme ve
většině podlehli.
První týden v měsíci jsme si společně povídali o tom, co děláme celý den (režim dne) ve
školce a doma, a jaký je rozdíl mezi dnem a nocí. Také nás navštívila pohádková babička a
pan ředitel ZŠ a přečetli nám pěkné pohádky. Tímto paní Divišové a panu Mgr. Šulcovi
moc děkujeme za krásná setkání.
Druhý týden jsme si začali povídat o povolání. Říkali jsme si, co dělá maminka a tatínek
a čím bychom chtěli být až budeme velcí. Hráli jsme různé hry na poznávání povolání a
jejich atributů a navštívíli jsme školní kuchyni. Bohužel tento týden nás ve velkém
ochromila chřipka. První dva dny přišlo jenom 8 dětí z celé školky a od středy mělo přijít
ještě míň. Z tohoto důvodu pan ředitel rozhodl, že se od středy do pátku MŠ uzavře. Cílem
uzavření bylo ochránit zbytek dětí a paní učitelky (dvě paní učitelky také omarodily) od
možné nákazy a zabránit šíření viru dál. Tímto bychom chtěli všechny rodiče požádat, aby
děti s již prvotními příznaky nemoci (rýma, kašel, zvýšená teplota) nenavštěvovaly MŠ.
Jde o ohleduplnost k ostatním dětem v MŠ a nešíření nemocí dál v kolektivu. Dle školního
řádu má učitelka právo nemocné dítě do školky nepřijmout či během dne kdykoliv poslat
domů! Jedná se o ochranu zdraví ostatních dětí a personálu MŠ! Děkujeme za pochopení a
spolupráci.
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Třetí týden v únoru se nás již sešlo o trochu víc, a tak se tento čas nesl v duchu
masopustu. Celý týden jsme si povídali o zvycích, které masopust provází a připravovali
jsme se na náš školkový karneval, který se uskutečnil ve středu 19. února. Spojili jsme se
do jedné třídy a společnými silami si připravili pohoštění a všichni, včetně paní učitelek,
jsme dorazili v maskách. Celé dopoledne jsme hráli různé hry, měli jsme promenádu
masek a také jsme tančili. Karneval jsme si náramně užili a netrpělivě jsme již očekávali
jarní prázdniny.
Jarní prázdniny letos připadly na poslední týden v únoru. Mnoho z nás je prožilo
s rodiči na horách či doma. My ostatní jsme si je užili ve školce.
Nadále jezdíme na kurz bruslení do Soběslavi, který v březnu již ukončíme.
Přejeme vám brzký příchod jara a krásné dny plné sluníčka!
Kolektiv učitelek MŠ
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ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ A MŠ DEŠTNÁ
Nabízíme občanům, důchodcům, maminkám na MD, rekreantům a
ostatním stravování ve Školní jídelně Deštná nebo případně i rozvoz
obědů. Cena jednoho oběda je pouze 71 Kč. V případě jakéhokoli
dotazu volejte: ředitel ZŠ - 384 384 280, reditel@zs-destna.cz; vedoucí ŠJ 384 384 263, sjdestna@centrum.cz.
JÍDELNÍ LÍSTEK BŘEZEN 2020
03.03. ÚT Přidělaná s koprem
Čočka na kyselo, uzená krkovice, chléb, okurka, čaj
04.03. ST Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ SE NEVAŘÍ
05.03. ČT Fazolová s mrkví
Boloňské špagety s krájenými rajčaty sypané sýrem, čaj
06.03. PÁ Boršč s červenou řepou
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, čaj
09.03. PO Z červené čočky
Zapečené rybí filé se zeleninou a sýrem, brambory, mrkvový salát, čaj
10.03. ÚT Hovězí se zeleninou a cizrnou
Hovězí maso vařené, křenová omáčka, knedlík s ovesnými vločkami, čaj
11.03. ST Rajská s písmenky
Sekaná pečeně, bramborovo - dýňová kaše, obloha, čaj
12.03. ČT Květáková
Vepřové maso s červenou fazolí, rýže s kuskusem, čaj
KNEDLÍK
13.03. PÁ Gulášová s bramborem
Bramborové šišky s mákem, mléko, podmáslí
16.03. PO Drůbková se zeleninou
Pečené kuře po provensálsku, brambor, míchaný kompot, čaj
17.03. ÚT Rybí se zeleninou a polentou
Bratislavské vepřové plecko, celozrnný knedlík, čaj
18.03. ST Vločková s vejcem
Vepřová krkovice po selsku, bramborový knedlík, zelí, čaj
19.03. ČT Cizrnová
Krůtí maso na kmíně, špecle, čaj
20.03. PÁ Česneková s bramborem
Srbské rizoto, zelný salát s kapií a kukuřicí, čaj

KNEDLÍK

23.03. PO S kapáním a jarní zeleninou
Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, knedlík, čaj
24.03. ÚT Zelná se smetanou
Zapečené těstoviny s uzeným masem a brokolicí, okurkový salát, čaj
25.03. ST Kapustová
Štěpánská hovězí pečeně, rýže s bulgurem, čaj
KNEDLÍK
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26.03. ČT Hrachová s krutonky
Jihočeský karbanátek, bramborový salát, čaj
27.03. PÁ Babiččina bramborová
Těstovinový salát se zeleninou a kuřecím masem, čaj
30.03. PO Z míchaných luštěnin
Vepřové maso v kapustě, brambor, čaj
31.03. ÚT Krupicová se zeleninou
Vepřové srdce na smetaně, houskový knedlík, čaj
Z NAŠÍ KNIHOVNY
Zprávy z knihovny
Dobrý den, vážení čtenáři,
měsíc utekl jako voda a už je zase
načase napsat pár řádků o knihovně,
abyste na ni náhodou nezapomněli.
Stejně tak, jako v únoru, máme pro vás i
v
březnu
nachystanou
spoustu
zajímavých knih. Víme, že jarní příroda
volá, že na zahrádce, v lese i kolem
domu je po zimě plno práce. Sluníčko a
voňavý vzduch nás táhne ven na výlety a na knihy nezbývá moc času. Možná je to škoda.
Proto třeba až přijdete unaveni z venku, uvařte si dobrý čaj nebo kávu, na talířek položte
nějaký zákusek a místo po ovladači od televize sáhněte po knize a začtěte se. Možná
zjistíte, že s knihou to není tak pohodlné, musí se nad ní přemýšlet. Člověk, aby si stále děj
a prostředí příběhu představoval, také je občas nutné se k textu na předcházející stránce
vrátit, ale je to svým způsobem dobrodružství. Při četbě knihy je čtenář tak trochu jejím
spolutvůrcem. Spisovatel sice napíše knihu, ale každý čtenář jí vdechne trošku jiný život.
Musí ji doplnit o své představy. Když se díváme na televizi, všechno máme naservírované,
tváře hrdinů, jejich oblečení i prostředí, nemusíme se ani trošku snažit, jen se díváme na
představu někoho jiného. Málokdy nás pořad v televizi vtáhne do děje tak, že nevidíme,
neslyšíme, neztotožňujeme se s hrdiny, jako při četbě. Jenže četba je dnes tak trochu na
okraji zájmu. Možná je to tím, že je třeba vyvinout nějaké úsilí. Trochu při čtení
přemýšlet, nejen konzumovat. Možná je to i tím, že knih je na trhu dostatek, že už na ně
nemusíme stát ve čtvrtek fronty před knihkupectvím. Pro ty, co to nepamatují, tak ve
čtvrtek na knižní pulty přicházely novinky a u skutečně čtivých knih, jako třeba
detektivek, jen v omezeném množství. Člověk musel
vystát několikahodinovou frontu ještě před hodinou
„H“ a čekat, jestli se na něj dostane. Tenkrát se člověk
cítil jako hrdina, když se mu podařilo nakonec nějakou
dobrou knihu ulovit a pramálo záleželo na tom, že zrovna
tenhle úlovek je výtisk ve slovenštině. Pamatuji si, že při
četbě slovenské knihy jsem pak nějakou dobu i
slovensky přemýšlela a sama si odpovídala.
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Zkusme se ke knihám vrátit. Pomáhají především, když je člověku ouvej, vezmou nás na
výlet, někam jinam, pryč od všedního života, pomohou nám se zbavit momentálních
problémů a starostí, inspirují nás a kolikrát nás při četbě napadne, jak je život vlastně
krásný. Nevěříte? Tak si přečtěte třeba knihu Kateřiny Dubské Malé zázraky. Dvanáct
povídek, dvanáct skutečných příběhů o životě, lásce, smrti a o tom, že leckdy stačí změnit
úhel pohledu a i ty situace, které se zdály zpočátku neřešitelné, vyřešit lze. Je to kniha ze
života, která vyzývá k zamyšlení, přitom dokáže i pohladit.
Přejeme vám krásný březen a nejlépe s nějakou pěknou knihou. Těšíme se na vás.
LiSt.

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI, OSTATNÍ
Dětský tábor Deštná – 3. díl
Rok 1991 (od 30. června do 20. července)
První ročník tábora v Deštné se uskutečnil pod názvem „Tenisové soustředění“. Účastníky
tábora byly děti především z našeho oddílu, dále z Kamenice nad Lipou, Jindřichova
Hradce a z Prahy. V roce 1991 se uskutečnily celkem tři týdenní běhy (turnusy). Začínalo
se v neděli dopoledne a končilo následující víkend v sobotu dopoledne. Některé děti zde
zůstávaly na 14 dní – ty pak měly v sobotu odpoledne volnější, spíše odpočinkový
program (většinou turistické výlety do okolí Deštné spojené s koupáním). První běh
prvního ročníku byl pouze chlapecký (celkem 15 chlapců, 2 vedoucí a 2 instruktoři) a
konal se od 30.6. do 6.7.1991. Od 2. běhu k nám začala jezdit i děvčata. První ročník
zajišťovali vedoucí Miroslav Řezníček z Nové Včelnice a Vladimír Zedník a instruktoři
Stanislav Zíka z Bořetína, Lenka Řezníčková z Nové Včelnice a Martin Čábelka
z Kamenice nad Lipou. Na 1. běhu se na táboře hrály dvě celotáborové hry: „Zaváté
stopy“ a „Honba za zvířátky“. Na 2. běhu se hrály také dvě celotáborové hry: „Jestřábíci“
a „Námořní bitva“. A na 3. běhu se hrály tyto celotáborové hry: „Boj o jablka“ a „Lov
ryb“. Hlavní náplní všech tří běhů byly tenisové tréninky, tenisové turnaje a turnaje ve
stolním tenisu. Z programu 1. běhu vybírám středu 3.7.: dopoledne trénink tenisu, turnaj,
odpoledne turistický pochod na Červenou Lhotu, po večeři hra Tichomořští potápěči,
táborový oheň a po setmění stezka odvahy. A co bylo ve středu 3.7.1991 na jídelníčku?
Snídaně: chléb, máslo, džem, čaj, oběd: hovězí polévka s nudlemi a masem, rajská
omáčka, hovězí maso, knedlík, čaj, svačina: rohlík, ovoce, čaj, večeře: párky, chléb, čaj.
Úplně první „Táborový režim dne“ prvního běhu prvního ročníku tábora v Deštné se od
nynějšího téměř nelišil (dnes je budíček o půl hodiny později, polední klid o hodinu delší a
večeře o půl hodiny dříve – tedy v 18 h) a vypadal takto:
07.00 budíček
07.10 – 07.45 osobní hygiena, úklid stanů a okolí
08.15 – 11.45 dopolední zaměstnání
12.00 – 12.30 oběd
13.30 – 18.00 odpoledního zaměstnání
18.30 – 19.00 večeře
21.00 – 21.30 večerní hygiena, příprava na večerku

07.00 – 07.10 rozcvička
07.45 – 08.15 snídaně
11.45 – 12.00 příprava na oběd
12.30 – 13.30 polední klid
18.00 – 18.30 osobní volno
19.00 – 21.00 večerní zaměstnání
21.30 večerka
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První táborový řád měl pouze 7 bodů (dnes jich má 20!) a vypadal takto:
1) Veškeré pokyny vedoucích a instruktorů jsou pro mne závazné a budu se jimi řídit.
2) Bez vědomí a souhlasu vedoucího se nevzdálím ze svého družstva ani z tábora.
3) Denně se budu řádně mýt a dodržovat osobní hygienu, budu dbát na pořádek ve stanu,
v klubovně i v celém sportovním areálu.
4) Při všech činnostech vždy poslechnu příkazů a rad vedoucího.
5) Budu dodržovat kázeň a bezpečnost při všech činnostech. Koupat se budu spolu
s ostatními a jen v přítomnosti vedoucího. Jinak se k vodě nebudu přibližovat.
6) V době poledního i nočního klidu nebudu rušit ostatní. Bez dovolení nevstoupím do
cizích stanů ani do klubovny.
7) K pití budu používat jen schválenou pitnou vodu a nápoje.
Z programu 2. běhu vybírám čtvrtek 11.7.: Dopoledne: Paměťové dostihy, turnaj
jednotlivců v tenisu, Odpoledne: Skryté slovo, tenisový turnaj – pokračování, Večer:
Stezka odvahy.
A jídelníček ve čtvrtek 11.7. vypadal takto: Snídaně: vánočka, čaj, Oběd: chlebová
polévka, řízek se sýrem, brambor, okurka, čaj, svačina: rohlík, salám, čaj, Večeře: nudle
s tvarohem.
Od prvního dne prvního tábora v Deštné byla pečlivě vedena kronika. Zápis do kroniky
prováděly děti, instruktoři nebo vedoucí. Dnes už máme těchto kronik 11 a to se přitom
poslední dobou snažíme psát velmi úsporně a šetřit místem. Zápis do kroniky jedním
z účastníků vypadal ve čtvrtek 11.7. takto: Ráno po budíčku jsme hráli naši oblíbenou hru
„Autoburza“. Po snídani jsme trénovali tenis a hráli hru „Skryté slovo“ (tuto hru hrajeme
s úspěchem na našich táborech do dnes, poprvé jsem ji hrál s dětmi v roce 1984 na táboře
ROH „Lenka“ v Kletečné). Třetí liga začala hrát turnaj o postup do 2. ligy. Potom byl
oběd, ze kterého jsme šli rovnou na autobus, odkud jsme (1. a 2. liga) odjeli do Kamenice
nad Lipou na tenisový turnaj. V 1. lize vyhrál R. Čečil a v 2. lize A. Tenk, který postoupil
do 1. ligy. Potom jsme se v Kamenici koupali. V 18 h nám jel autobus zpět do Deštné. Po
věčeři jsme odešli do lesa, kde jsme po jednom prošli stezku odvahy, která spočívala
v tom, že každý musel dojít do kapličky v lese a přinést kartičku se svým jménem, která
byla v kapličce. Večer jsme se všichni osprchovali a šli jsme spát.
Z programu 3. běhu vybírám pondělí 15.7.: Dopoledne: trénink tenisu, stolní tenis,
paměťové dostihy, Odpoledne: turnaj po ligách, sprinty, stolní tenis, Večer: terčový závod.
A jídelníček v pondělí 15.7. vypadal takto: Snídaně: perník, čaj, Oběd: květáková
polévka, frankfurtská hovězí pečeně, rýže, čaj, Svačina: rohlík, sýr, čaj, Večeře: hovězí
játra na slanině, brambor.
Zápis do kroniky jedním z účastníků vypadal v pondělí 15.7. takto: Ráno jsme vybíhali
na „Lov ryb“. Potom jsme se šli sprchovat, a pak následovala snídaně. Pak začal trénink
v tenise. Rovnou z oběda jsme jeli do Kamenice. Jenom třetí liga tu zůstala a hrála na
zdejším kurtu. Když jsme se vrátili z Kamenice, rovnou z autobusové zastávky jsme šli na
večeři do restaurace. Když jsme se vrátili z restaurace, měli jsme osobní volno. Těsně před
odchodem na terčový závod se na nás přijel podívat náš bývalý spolutáborník Petr Houska
(Bembel). Potom jsme odešli na terčový závod. Když jsme už byli v lese, běhali jsme na
čas do hry O jablka. Pak už začal terčový závod. Na terčovém závodě byly otázky a my
jsme na ně odpovídali. Pak jsme se vrátili do tábora, vysprchovali jsme se, najedli se a šli
jsme spát.
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Kristian Kuchar z Jugoslavie kromě jiného do kroniky napsal: Kad smo se vratili u lagor,
dobili smo večeru a poslje toga smo još imali zakusku, poslje smo se išli tušinati. Poslje je
bila večerka i pošli smo spavat.
Na táboře v roce 1991 se každý den večer vyhlašovaly nové táborové tenisové žebříčky
ATP. Každý den se totiž hrály tenisové turnaje na ještě tenkrát krátkém centrkurtu.
Na závěr 3. dílu pár zajímavostí: na 3. běhu byli sourozenci Kucharovi ze Záhřebu
z Jugoslávie a Aleš Kotalík, syn známého zubaře z J. Hradce, pozdější hokejový
reprezentant, nynější hokejový funkcionář v Motoru Č. Budějovice.
Nejmladším účastníkem v roce 1991 byl (kromě čtyřletého Jana Zedníka) sedmiletý Vítek
Vašíček z Nové Včelnice, naopak nejstarší byl čtrnáctiletý Jiří Matějka z Prahy.

Fotografie je z prvního běhu prvního ročníku táborů v Deštné.
Vl. Zedník
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chci se tímto veřejně omluvit paní Ludmile Vojtové za to, že jsem neoprávněně vstoupila
na její pozemek a poškodila její majetek.
Marie Ptáčková
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 4. února 2020 zemřela v Terezíně deštenská rodačka Marie Gottliebová – Kvapilová
v nedožitých 99 letech. Byla sestrou našeho dopisovatele Františka Kvapila.
Zůstane v naší paměti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
- 17 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 Zpravodaj Deštenska

Foto z divadelního představení Vodníci v Řečici.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výstava v obřadní síni MěÚ Deštná
Letní dětský tábor Deštná
1991 - 2020
Výstava začíná 16. března
a potrvá do konce dubna.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DEŠTNÁ
Půlstránka (možná i více) SDH Deštná
V pondělí 10.2. i naši jednotku zaměstnala vichřice a likvidace jejích následků. Již v 7
hodin 34 minut byla naše jednotka povolána na odstranění stromu spadlého na silnici mezi
Chotěmicemi a Novou Vsí.
Po odstranění stromu cestou zpět na základnu zasahovala v 8 hodin 8 minut naše
jednotka u dopravní nehody se zraněním, kdy na silnici mezi Deštnou a Novým Dvorem
narazilo osobní vozidlo do spadlého stromu. Hasiči poskytli předlékařskou pomoc,
přivolali záchrannou službu a policii, a na havarovaném vozidle provedli protipožární
opatření. V průběhu tohoto zásahu bohužel jeden z projíždějících řidičů, červená Škoda
Fabia, nerespektoval pokyny zasahujících hasičů, vjel do místa zásahu a nevybíravě se
dožadoval průjezdu místem, čímž ohrozil zasahující hasiče. Tento zásah skončil v 9 hodin
43 minut zprůjezdněním silnice.
Ve 14 hodin 4 minuty odjela naše jednotka k likvidaci spadlého stromu na silnici mezi
Deštnou a Lodhéřovem.
Již v 15 hodin 18 minut jsme byli povoláni k požáru pergoly ve Světcích. Na místo jsme
dorazili za 6 minut a požár zlikvidovali ještě před příjezdem jednotek HZS.
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Poslední pondělní zásah byl opět na likvidaci spadlých stromů, tentokrát v okolí Horní
Radouně. Jednotka vyjela v 17 hodin 24 minut a po odstranění několika stromů se v 18
hodin 37 minut vrátila na základnu.
V úterý 11.2. jsme v prostoru obce Světce likvidovali spadlé stromy, a to od 7 do 8
hodin 30 minut.
Ve středu 12.2. jsme vyrazili na poslední zásah ke spadlému stromu na silnici mezi
Starým Bozděchovem a Bukovkou. Zásah probíhal od 5 hodin 46 minut do 6 hodin 50
minut.
Členové Sboru dobrovolných hasičů Deštná srdečně děkují všem návštěvníkům
Vepřových hodů, které sbor pořádal v sobotu 8.2.2020 v hasičské zbrojnici. Hody se
vydařily, tak na shledanou za rok.
(Jan)

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Mlha kryje nepřítele
Uznejte, milí přátelé, jak bychom si dobře žili, nebýt nepřátel. Blaze
tomu, kdo je nemá! I Česká republika – jak slyšíme, vidíme a čteme – musí
utrácet mnoho miliard korun, abychom se nepříteli ubránili.
Přitom
máme spolehlivého ochránce NATO. Omluvte, milí čtenáři, tento "oslí můstek", kterým se
dostávám k době mé vojenské služby. Tehdy jsme měli nepřítele imperialistického a cvičili
se k obraně.
Ve vzpomínání vás zavedu do jednoho zimního výcvikového dne pohraničního útvaru v
kasárnách Měděnec (na Karlovarsku). V pošmourném lednovém dni máme nenáviděnou
taktiku v terénu. Nabaleni v dlouhém plášti, ušance, polovysokých "půllitrech", neseme
tzv. malou polní: batoh s určeným obsahem, polní lopatku a plynovou masku po boku,
chlebník se svačinou a vodou v polní láhvi. Na opasku sumky s cvičnými náboji a v ruce
to nejdůležitější – pušku vzor 38 (7 kg), se vztyčeným bodákem. Poklusem v rojnicích na
zasněženém poli, břitké rozkazy: k zemi!, plížením plazením vpřed!, dělostřelecká palba –
během vpřed!, a opět přískokem k zemi! Nelze reprodukovat tlumené nadávky cvičících,
zpocených, a sněhem obalených vojínů.
Snad ani svatý Petr se na to nemohl dívat a zařídil přírodní jev: V podmračeném
dopoledni se z nedalekého údolí řeky Ohře začala zvedat oblaka mlhy, která zanedlouho
dosáhla naše cvičiště. Netrvalo dlouho, a už jsme se navzájem přestávali vidět. To již
velící poručík pochopil nebezpečí, že se mu útočící mužstvo na válečném poli ztratí z
dohledu! Z mlhy zazněl rozkaz: po rojnicích vpravo vbok, na dohled souseda pochodem k
seřadišti! Poddůstojníci pro jistotu směru pískali na píšťalky.
Postupně jsme se vymotávali z bílé tmy a šťastni se setkávali s ostatními "pod křídly"
našich velitelů. Po úspěšném spočítání, že
nikdo nechybí, jsme s chutí odpochodovali do
kasáren na oběd!
Nepřítel, na kterého jsme tak razantně
útočili, byl zastrašen, a určitě se skryl v mlžné
dálce!
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F.K.

CYKLOVÝLETY
CYKLOVÝLET JINDŘICHŮV HRADEC – PARKY A JAKUB
Tentokrát nepojedeme nikam daleko, ale pouze do našeho okresního města. Dnešní
výlet můžeme pojmout jako celý cyklistický, nebo do Jindřichova Hradce dojet autem či
autobusem a potom pokračovat pěšky, protože 4 km dlouhou cestu, kterou budu popisovat,
můžeme započít a skončit na parkovišti u MŠ v Röschově ulici, odkud je pár kroků do
parku pod gymnáziem, který je sám o sobě hezké, klidné místo na břehu řeky Nežárky,
protkané cestičkami, doplněné dětským hřištěm, lavičkami, dřevěným altánem (který
bohužel ničí sprejeři), řadou soch moderního umění a potom třemi zajímavostmi, o které
se postarali ochránci přírody. Je zde tůňka, sloužící jako útočiště pro žáby a vodní brouky i
jako napajedlo a koupaliště pro ptáky. Dále je zde kamenná zídka a hromada dřeva
(„broukoviště“), obojí jako úkryt pro drobné i větší živočichy, protože ve městě, ale i
v přírodě, těchto míst ubývá. V tomto parku také začíná a končí tradiční jindřichohradecký
půlmaratón.
Parkem vede kolem řeky Nežárky pohodlná cyklostezka. Stojí zde několik domků a lidé
zde mají skutečně romantické bydlení. Ovšem nesmějí přijít povodně, což zde usedlíci již
zažili. Na tomto místě doporučuji malou odbočku do Husových sadů. Buď vyběhnout pár
schodů, nebo to objet kolem ZUŠky a v klidu si prohlédnout Husovy sady. Málokdo, i
když zde ve městě pracuje nebo sem jezdí za nákupy, si asi tento parčík v klidu projde a
prohlédne. Kromě sochy Mistra Jana Husa jsou zde k vidění letité kaštany i ohromný
státem chráněný památný jasan. Těch stromů zde bylo do nedávna více, ale řada z nich a
to i těch zdravých, musela ustoupit výstavbě vodotrysku. Sice se zde děti v létě vyřádí, ale
škoda každého stromu. V parku jsou též moderní sochy, kamenné skulptury, u kterých
jsou umístěné cedulky, aby každý poznal, co vlastně představují. No, mně to dělá problém
i s těma cedulkama. Je zde však jeden výtvor, který cedulku nemá – různé křížem krážem
posvařované kovové trubky. No asi dobrý nápad, než je prodat za pár korun do sběru, tak
to město za ně zaplatilo umělci určitě více. Přes zimu ale tento výtvor zmizel, asi aby
nerezavěl.
Vrátíme se na cyklostezku a podél pomalu plynoucího proudu Nežárky se dostaneme až
pod Nežáreckou bránu, přejdeme most a zde začíná křížová cesta. To by samo o sobě
bylo téma na několik stránek, ale tak se zde rozepisovat (a opisovat cizí texty) nebudu.
Takže jen krátce. První křížová cesta zde byla již na počátku 16. století. Od té doby byla
několikrát obnovována, opravována, rozšiřována. Původně měla jen 10 zastavení, nyní jich
je 14. Jednotlivá zastavení jsou hezké barokní výklenkové kaple. Původně v nich byly
malby na plechu, které samozřejmě do dnešní doby nevydržely. Současná podoba křížové
cesty je z roku 2014 a ve výklencích jsou barevné fotokopie křížové cesty z kostela
Nanebevzetí Panny Marie.
Jak míjíme jednotlivá zastavení křížové cesty, dostáváme se do Mertových sadů.
Skutečně oblíbené místo mladých i starších lidí, protkané křížem krážem cestičkami, spíše
neupravenými. Odpočinek zde nalezneme ve dvou pěkných altánech. Na horním okraji
sadů stojí evangelický kostel. Zvláštní stavba postavená během pouhých pěti měsíců
v roce 1906, která mně osobně připomíná spíše nějaký lovecký zámeček nebo netradiční
vilu.
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Křížová cesta nás dovede až na návrší s kostelem sv. Jakuba, na jehož zdi jsou
poslední dva obrazy. U kostela je ještě socha sv. Josefa a pomník Anny Beerové, která
financovala úpravu křížové cesty v roce 1693. Trochu stranou od kostela stojí památná
lípa a u ní hezká výklenková kaple. Na zpáteční cestě Mertovými sady se zastavíme u
pomníku padlým a pamětní desky zakladatelům parku. Park slouží též jako discgolfové
hřiště, kde hráči na jednotlivých stanovištích házejí s létajícím talířem na koš s cílem
dosáhnout košů s co nejmenším počtem hodů. Dojdeme až na Naxerovu lávku (z roku
1884) přes řeku Nežárku. Než se vrátíme na místo, odkud jsme vycházeli, u tenisových
kurtů si prohlédneme mohutnou památnou vrbu.
Ant. Stára
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SPORT
SPORTOVNÍ AKCE VE MĚSTĚ DEŠTNÁ
Tréninky fotbalové přípravky
Každé pondělí od 17:00 – 18:15.
Tréninky ping – pong
Každé pondělí od 18:15 – 19:30.
Tělocvična
Rozpis všech sportů a cvičení probíhajících v tělocvičně najdete na tomto odkazu:
https://www.destna.cz/volny-cas/telocvicna/.
Pavel Kučera, předseda TJ Sokol Deštná, z.s.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPORTOVKA
Sportovní dvouhodinovka pro kluky i holky ve věku 5-10 let
Kde? Deštná tělocvična, hřiště (podle počasí)
Kdy? Pátek 15:00 – 17:00

Zveme všechny, co si chtějí hrát, sportovat a bavit se.
ZAČÍNÁME 17.4.2020
Bližší informace na telefonním čísle 607 880 849
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