BŘEZEN 2019

30. ROČNÍK

CENA 10 Kč

9. února se uskutečnil Dětský karneval v KD Deštná za veliké účasti dětí a jejich rodičů a prarodičů.
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UZÁVĚRKA DALŠÍHO VYDÁNÍ JE V PONDĚLÍ 25. BŘEZNA 2019!
Redakce je oprávněna články krátit nebo upravit. Příspěvky dopisovatelů a čtenářů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři,
březen za kamna vlezem, ale podle začátku měsíce to vypadá nadějně, že
spíše po zimě dofoukáme naše dvoukolé oře a vyrazíme za výletem a
poznáním jarní krajiny. V případě špatného počasí, či posledních závanů
zimy, vám snad přijde vhod náš měsíčník, který přináší opět plno nových a
zajímavých informací. V klidu se posaďte a začtěte se do jeho řádků.
Příjemné čtení.
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Deštná se uskutečnilo v pondělí 25. února a na
programu bylo 12 bodů. Zúčastnilo se 8 zastupitelů, 1 byl omluven. Projednáno bylo:
Modernizace ZŠ Deštná – požádáno je o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj na
rekonstrukci celého dvora, kde vznikne venkovní učebna a zázemí pro děti. Rozpočet je
stanoven na 2 mil Kč, dotace může být 70%. Další etapy modernizace jsou řešeny
s projektantem.
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti školy byl 45.328,79 Kč a celý bude převeden
do Rezervního fondu školy. Přebytek provozních prostředků ve výši 511.126,72 Kč bude
vrácen na účet města a použit v rámci rozpočtu letošního roku.
Byl schválen Místní program obnovy. Hlavním cílem bylo tento strategický dokument
aktualizovat. Pracovali jsme na něm několik měsíců. Je vytvořen na roky 2019 – 2024,
kdy bude muset být v průběhu času opět aktualizován, až budeme mít další rozpočty,
výběrová řízení a podobně. Tento dokument musíme mít schválený i z důvodů čerpání
dotací, bez kterých většinu investičních akcí nebudeme moci realizovat.
Byl schválen nový Řád veřejného pohřebiště.
Doufám, že sledujete dění kolem výběru vhodné lokality pro úložiště. Na konci roku nám
bylo řečeno, že Rada SÚRAO si vymínila další doplnění podkladů pro rozhodnutí.
Nakonec jsme se dozvěděli, že Rada SÚRAO chtěla nejen upřesnit informace, ale také
doporučit ještě pátou lokalitu k již doporučeným čtyřem. SÚRAO nás vyzvalo, abychom
zodpověděli jejich dotazy na případné působení v naší lokalitě, v případě, že právě
Čihadlo bude vybráno. Nakonec vše dopadlo tak, že Rada SÚRAO rozhodla, že je třeba
dokončit výzkumy a až na základě těchto informací bude rozhodnuto o 4 lokalitách, kde se
bude dále postupovat podle harmonogramu. Předpokládaný termín rozhodnutí je cca za 1
rok. Poté jsme se dozvěděli, že byl současný ředitel Súrao Slovák odvolán a místo něho
nastoupil také bývalý ředitel (právník) Prachař. Jeho hlavním cílem, jak sám uvedl, je
zlepšení komunikace směrem k obcím. Tedy uvidíme, s čím nás překvapí on.
Celý zápis ze zasedání bude uložen na podatelně MěÚ.
Chci touto cestou poděkovat za příspěvky a pomoc na dětském karnevalu. Vážím si všech,
kteří přiloží ruku k dílu a ve svém volném čase se zapojí do dění v Deštné. Jen tak dál,
můžeme se těšit na další kulturní akce.
David Šašek, DiS., starosta
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jubilantům k významným narozeninám
Paní
Panu
Panu
Paní
Paní
Paní
Paní

Anně
Josefu
Josefu
Marii
Janě
Evě
Ivaně

Kalkusové
Kublovi
Blažkovi
Čadkové
Petrů
Hojerové
Hrdličkové

z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Lipovky

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do obce vítáme
Adélu J i r o u š k o v o u s dětmi Matyášem a Marií.
Romana S i n e r a.
Všem našim novým občanům přejeme, aby v Deštné nalezli nový domov a byli zde
spokojení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blahopřáli jsme

Karel Liška oslavil 93. narozeniny. Blahopřáli mu starosta David Šašek a matrikářka
Pavla Tomšů.
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Paní Růžena Drsová oslavila v rodinném kruhu 91. narozeniny. Blahopřáli jí starosta
David Šašek a matrikářka Jitka Šváchová.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Humanitární sbírka
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy

Sbírka se uskuteční:

4. – 8. března 2019 ve vestibulu Městského úřadu Deštná
v úředních hodinách
pondělí 07:00 – 16:30 hod.
středa 07:00 – 16:30 hod.
pátek 08:00 – 11:00 hod.

Bližší informace vám rádi sdělíme: tel.: 384 384 291, 723 716 054
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STARÉ SKLO DO NOVÝCH TAŠEK!
Naše město se zapojilo do projektu Autorizované obalové
společnosti EKO-KOM, a.s., jehož cílem je zlepšení třídění
skla v domácnostech. Díky tomu obdržíte zdarma do vašich
domovů novou zelenou tašku pro třídění skleněných odpadů.
Samotný projekt je jednorázový a je určen pro oblasti, kde je
zaveden tzv. individuální sběr papíru a plastů. Jde o způsob
třídění zmíněných dvou komodit do třídících nádob umístěných
přímo u domů nebo do barevných pytlů.
Cílem tohoto ověřovacího projektu je zvýšení množství vytříděného skla v kontejnerech,
které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v okolí vašeho bydliště. Ve své
domácnosti tak budete moct sbírat sklo do zdarma dodané tašky. Takto sbírané sklo pak
vhazujte do zelených kontejnerů a popelnic instalovaných v našem městě. Spolu s taškami
obdržíte také informační leták s informacemi o správném třídění skla v domácnostech.
Jak získáte novou tašku?
Stačí se dostavit na Městský úřad, kde vám tašku rádi vydáme.
Proč má smysl třídit sklo?
Sklo, jako obalový materiál, patří k těm nejlépe recyklovatelným a lze jej recyklovat
prakticky donekonečna. Starým sklem se dá nahradit až 65 % sklářských písků, přičemž
hlavní výhodou výroby nového skla ze starého je velká úspora energie, která může činit až
90 % oproti výrobě z vytěžených sklářských písků.
Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí lahve na minerálky, pivo apod. Z tabulového
skla se pak opět vyrábí nové tabulové sklo. A z odpadního skla se ve specializovaných
továrnách vyrábí tepelné izolace – skelná vata a tzv. pěnové sklo, což je materiál, který je
vhodný jako izolační zásyp okolo domů, nebo jako izolace základové desky místo
kamenného štěrku. Nadrcené sklo se může použít i bez nutnosti tavení jako přísada do
speciálních druhů betonů a brusných hmot.
V našem městě můžete sklo třídit do zelených kontejnerů a popelnic – aktuálně je jich 11.
Ročně se pak takto vytřídí 12,93 tun skla.
Do kontejneru na sklo patří
barevné a čiré sklo
lahve od vína, jiných alkoholických i
nealkoholických nápojů
tabulové sklo z oken nebo dveří
zavařovací sklenice, skleněné nádoby,
apod.

Do kontejneru na sklo nepatří
keramika a porcelán, sklokeramika
zrcadla, autosklo, drátované sklo atd.
varné a laboratorní sklo
zlacené či pokovené sklo
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ZPRÁVA TECHNICKÉHO ÚSEKU MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací technického úseku města Deštná v únoru 2019:
- Ve školní cvičné kuchyni jsme betonovali podlahy, po vytvrdnutí betonu začneme
s obkládáním stěn a dlážděním podlah.
- Za školkou a v dalších místech po Deštné jsme káceli náletové dřeviny.
- Po roztání sněhu začínáme s opravami poničených cest a úklidem ostatních ploch.
- 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:
- Pokračuje rekonstrukce školní kuchyně.
- Opravu kanalizace pod hřištěm.
Vodoměry
Upozorňujeme majitele nemovitostí, hlavně rekreačních nemovitostí o kontrolu vodoměru
jestli není po zimě poškozen mrazem. V případě poškození horního sklíčka je nutné
požádat o jeho výměnu na MěÚ.
Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a termíny svozu v roce 2019:
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
Březen - pondělí 04.03. a 18.03. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní.
Březen - pondělí 04.03. a 18.03. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Březen v pátek 15.03.
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 po předchozí
telefonické nebo osobní domluvě.
Sběrné místo u školní kuchyně bude v březnu otevřeno poslední sobotu v měsíci 30.03.
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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6Zpravodaj Deštenska

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.
Novela vodního zákona se dotkne vlastníků bezodtokových jímek – žump
Od 1. ledna 2019 vešla v platnost novela vodního zákona č. 113/2018 Sb. Povinností
každého vlastníka nemovitosti je důsledně likvidovat odpadní vody ze své
nemovitosti v souladu s platnou legislativou. Je možno využít kanalizační přípojky,
žumpy nebo domovní čistírny odpadních vod.
Podle ustanovení vodního zákona platí, že kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové
jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na
výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o
odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let.
Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná
podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje
odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených
odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny
odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny. Podle novely je povinností
vlastníka jímky (žumpy) předložit doklady (dva roky zpětně, tj. od 01.01.2019) o odvozu
odpadních vod až od roku 2021.
Majitelé nemovitostí, kterých se to týká, mohou přijít na konzultaci na MěÚ k vytvoření
společného postupu pro řešení likvidace odpadních vod.
ECOBAT – společnost zabývající se likvidací vybitých baterií nám
dala k dispozici krabičky pro jejich sběr v domácnosti. Kdo má
zájem, může si ji vyzvednout ve vestibulu na městském úřadě.
Následně až ji bude mít plnou odnést zpět k nám a vyzvednout si
další.
Palivové dřevo – ceny v roce 2019
Ceny palivového dřeva:
Měkké dřevo (smrk, modřín, borovice, topol, lípa, atd.)
700 Kč/prm
Tvrdé dřevo (buk, dub, bříza, javor, jasan, atd.)
900 Kč/prm
Větve, samovýroba
138 Kč/prm
Doprava (účtována hodinově)
300 Kč/hod.
Dřevo je dodáváno v 1m polenech, prm = prostorový metr skládaný.
Ceny jsou již s DPH.
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.
Vedoucí technického úseku Pavel Kučera
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Foto z cvičné kuchyňky v ZŠ – oprava podlahy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komplexní pozemkové úpravy
Vzhledem ke stále se opakujícím problémům se zasažením zastavěného území Deštné
splachy z okolních polí a také se zhoršenou prostupností krajiny vlivem zániku části
dřívější sítě polních cest se zastupitelstvo města Deštná zabývalo možnostmi nápravy
současného neuspokojivého stavu. Jednou z možností nápravy je provedení komplexních
pozemkových úprav.
Provedení komplexních pozemkových úprav zajišťuje Státní pozemkový úřad na základě
žádosti vlastníků více než 50% výměry zemědělské půdy v katastrálním území.
V katastrálním území Deštná je potřeba shromáždit žádosti vlastníků 298,57 ha
zemědělské půdy. Po podání žádosti je pozemkový úřad povinen zahájit řízení o
komplexních pozemkových úpravách. Řízení o komplexních pozemkových úpravách je
vedeno dle zákona č. 139/2002 Sb. a vyhlášky č. 13/2014 Sb., v platném znění.
Smyslem komplexních pozemkových úprav je jednak zajištění přístupu pro každého
jednoho vlastníka pozemku z komunikace ve vlastnictví obce nebo státu a v neposlední
řadě také protierozní a protipovodňová ochrana půdy i zastavěného území.
V počátku řízení určí Pozemkový úřad po dohodě s Katastrálním úřadem obvod
pozemkových úprav, což bývá veškerá zemědělská půda v katastrálním území. Mimo
obvod zůstávají lesní komplexy a zastavěné části území (tzv. intravilán). V území provede
zpracovatel komplexních pozemkových úprav analýzu dostupných podkladů (katastrální
mapy, územní plán, vodohospodářské podklady apod.), v celém území je následně
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geodeticky zaměřen skutečný stav a následně jsou všem vlastníkům dotčených pozemků
zaslány nárokové listy k připomínkám. S každým vlastníkem je v průběhu celého řízení
několikrát osobně jednáno a návrh nového uspořádání pozemků vzniká za aktivní účasti
všech dotčených vlastníků.
Na počátku zpracování návrhu nového uspořádání pozemků je vypracován Plán
společných zařízení (dále jen PSZ), který představuje návrh sítě polních cest, protierozních
a protipovodňových opatření, vodohospodářských opatření a opatření k ochraně a tvorbě
životního prostředí. Základem PSZ jsou již existující cesty a ostatní opatření, které jsou
vhodně doplněny nově navrženými opatřeními. Výměra půdy potřebná k realizaci
společných zařízení je kryta přednostně z vlastnictví státu, poté z vlastnictví obce.
Realizovaná společná zařízení jsou převedena do vlastnictví obce.
Po schválení PSZ zastupitelstvem obce pokračuje zpracovatel v návrhu nového upořádání
pozemků pro jednotlivé vlastníky. S každým vlastníkem pozemků je jednotlivě jednáno a
v rámci možností se maximálně přihlíží k oprávněným požadavkům jednotlivých
vlastníků.
Výsledkem komplexních pozemkových úprav je pro jednotlivé vlastníky návrh nové
katastrální mapy s přesnějším určením polohy lomových bodů, případné zcelení
pozemkové držby jednotlivých vlastníků, možnost rozdělení spoluvlastnictví (v rámci
řízení na žádost všech spoluvlastníků je provedeno zdarma), pro všechny pak možnost
rekonstrukce stávajících cest nebo vybudování nových z prostředků státu, návrh a
vybudování protierozních a protipovodňových opatření také z prostředků státu. Jak již
bylo řečeno výše, vybudovaná společná opatření jsou předána do vlastnictví obce.
O provedení komplexních pozemkových úprav je možné požádat prostřednictvím
hromadné žádosti, která je k dispozici na Městském úřadu Deštná.
Ing. Petr Janota, místostarosta
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ
Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy školního roku 2019/2020 se bude konat v pátek 5. dubna
2019 od 12:30 do 16:00 hodin v budově Základní školy v Deštné. Žádáme rodiče
budoucích žáků 1. třídy, aby s sebou k zápisu vzali doklady k ověření trvalého bydliště a
údajů o dítěti (nejlépe Váš občanský průkaz a rodný list dítěte).
Plavecký výcvik
Dne 12.02. (úterý) žáci 1. – 4. třídy, pod vedením zkušených instruktorek plavání, úspěšně
ukončili plavecký výcvik. 1. a 2. třída navštěvovala předplaveckou výuku, která probíhala
z části v dětských bazénech s hloubkou do 80 cm a z části v 25 m plaveckém bazénu
s hloubkou 120 – 160 cm. Základní plavecké dovednosti se učili žáci 3. a 4. třídy. Výuka
probíhala převážně v 25 m plaveckém bazénu s hloubkou vody 120 – 160 cm. Proběhlo
testování, při kterém se děti velice snažily. Na závěr nechyběla relaxační část bazénu.
Učitelky 1.stupně
Školní karneval
Dne 15.02. (pátek) se ve škole uskutečnil tradiční školní karneval. Žáci 9. třídy si pro žáky
1. - 4. třídy připravili bohatý program:
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-promenáda masek a následné vyhodnocení nejlepších masek: 1. Beruška (2. tř.),
2. Siamská dvojčata (4. tř.), 3. Marfuška (2. tř.), 4. Klaun (3. tř.), 5. Vlk (4. tř.)
-soutěže: házení míčkem na cíl a míčem do koše, malování poslepu, slalom se lžící a
míčkem
-židličkovaná
-tancování s balonkem
Dětem se masky moc povedly. Děkujeme všem za účast a těšíme se na příští rok.
Učitelky 1. stupně
Olympiády
V únoru si žáci mohli prověřit své znalosti ve vědomostních olympiádách. Ve školním
kole Olympiády z anglického jazyka zvítězil Matyáš Korec a postoupil do okresního kola
v Jindřichově Hradci. Tam se podívá i Anička Kadeřábková, která byla úspěšná
v biologické olympiádě. Anička navíc výborně reprezentovala naši školu v okresním kole
Olympiády z českého jazyka, kde v náročné konkurenci obsadila vynikající sedmé místo.
Mgr. H. Tomšů
Žáky IX. ročníku základní školy čekají přijímací zkoušky na střední školy. Termín
odevzdání přihlášek se blíží, musí být podány nejpozději do 01.03.2019. Jednotné
přijímací zkoušky na maturitní obory SŠ potom proběhnou v termínech 12. a 15.04.2019.
Nejpozději do konce dubna potom budou žáci vědět, jak uspěli a zda jsou na vybranou
školu přijati. Ti, kteří se hlásí na učňovské obory, na které se jednotná přijímací zkouška
nekoná, budou mít klid možná již dříve, tj. v termínu od 22.04. do 30.04.
Všem našim deváťákům držíme palce, aby vyšla ta škola, na kterou chtějí.
Mgr. Pavla Havelková, VP
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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 65 Kč. V případě jakéhokoli dotazu volejte: ředitel ZŠ - 384 384 280,
zs.destna@centrum.cz; vedoucí ŠJ - 384 384 263, sjdestna@centrum.cz.
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JÍDELNÍ LÍSTEK BŘEZEN 2019
01.03. PÁ

Boršč
Bramborové šišky s mákem polité máslem, mléko

04.03. PO

Pórková
Vepřové maso po italsku, těstoviny, čaj
Čočková s majoránkou
Vepřová krkovice po selsku, bramborový knedlík, zelí, čaj
Z vaječné jíšky a jarní zeleniny
Hovězí roštěná, rýže RISI BISI, čaj
Z fazolových lusků a smetany
Zapečené rybí filé se zeleninou a sýrem, brambor, mrkvový salát, čaj
Gulášová s bramborem
Bavorské vdolečky s marmeládou a tvarohem, kakao

05.03. ÚT
06.03. ST
07.03. ČT
08.03. PÁ

Rajská s písmenky
Smažený holandský řízek se sýrem, bramborová kaše, obloha, čaj
12.03. ÚT Rybí se zeleninou a polentou
Hovězí guláš s červenou fazolí, houskový knedlík, čaj
13.03. ST Přidělaná s koprem
Čočka na kyselo, uzená krkovice, chléb, okurka, čaj
14.03. ČT Hrachová s krutony
Krůtí maso na zelenině, těstoviny, čaj, moučník
15. 03. PÁ Kapustová s mrkví
Srbské rizoto s kuskusem, zelný salát s kapií a kukuřicí, čaj
11.03. PO

18.03. PO
19.03. ÚT
20.03. ST
21.03. ČT
22.03. PÁ

25.03. PO
26.03. ÚT
27.03. ST
28.03. ČT
29.03. PÁ

KNEDLÍK

Drůbková s francouzskou zeleninou a cizrnou
Pečené kuře, brambor, ovocný kompot s jahodou, čaj
Dýňový krém
Plněný paprikový lusk, rýže, čaj
KNEDLÍK
Zelná
Zapečené těstoviny s brokolicí a uzeným masem, okurkový salát, čaj
Krupicová s vejcem
Vepřové srdce na smetaně, knedlíky s ovesnými vločkami
Fazolová
Jablková žemlovka s lískovými oříšky a skořicí, mléko
Brokolicová
Bramborový guláš, chléb, čaj
Hovězí nudlová
Hovězí maso vařené, křenová omáčka, knedlík z cizrnové mouky, čaj
Z míchaných luštěnin
Vepřové maso pečené, dušená mrkev, brambor, čaj
Vločková
Vepřové maso na kmíně, rýže, čaj
KNEDLÍK
S kapáním
Špagety se sýrovou omáčkou a kuřecím masem, čaj
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MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v měsíci únoru
Z kraje měsíce února ještě platila pranostika: „Únor bílý – pole sílí“. A tak jsme si i
nadále užívali sněhu a zimních radovánek. 1. února si někteří z nás udělali pololetní
prázdniny s rodiči doma.
První týden v měsíci jsme si společně povídali o řemeslech všeho druhu. Vybarvovali
jsme omalovánky na dané téma, kreslili jsme na téma „Čím budu až budu velký?“, hráli
jsme různé hry na poznávání povolání a jejich atributů. Nejzajímavější pro nás byly
exkurze, kde jsme se mohli seznámit s danou profesí a na cokoliv se zeptat. Společně jsme
navštívili školní kuchyni, kde nám paní kuchařky ukázaly, jak pro nás vaří obídek. Dále
jsme se podívali na poštu, do lékárny, do stavebnin a do čalounictví. Všem moc děkujeme
za ochotu nám věnovat svůj čas a za milé popovídání!
Druhý týden v únoru se 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 čtvrtek 14. února. V každé třídě jsme 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 třetí týden v únoru. Mnoho z nás je prožilo s rodiči na
horách či doma. My ostatní jsme si je užili ve školce, kde jsme si zatím udělali jarní
výzdobu.
Poslední týden v měsíci jsme si povídali o tom, co děláme celý den (režim dne) a jaký je
rozdíl mezi dnem a nocí. Také jsme se již moc těšili na březen a příchod jara.
Nadále jezdíme na kurz bruslení do Soběslavi. Pozor! V měsíci březnu jsou změny ve
dnech, kdy na bruslení pojedeme. Sledujte pozorně nástěnku na dveřích každé třídy, kde je
vše napsáno!
Nyní na facebooku probíhá soutěž o bačkůrky pro celou třídu. Třída „Soviček“ je na
devátém místě z velkého počtu školek, ale do dalšího kola postupuje jen prvních šest.
Chceme Vás touto cestou poprosit o like (hlas) a sdílení soutěže mezi své přátele na
facebooku. Hlasování končí 17.3.2019. Více informací se dočtete na facebooku „Základní
škola a mateřská škola Deštná“. Předem moc děkujeme za podporu!
Přejeme Vám brzký příchod jara a krásné dny plné sluníčka!
Kolektiv učitelek MŠ
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SLUŽBY V DEŠTNÉ
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Z NAŠÍ KNIHOVNY
Milí čtenáři,
opět nastává doba, kdy se snažíme zahodit kabáty, vzít na sebe něco lehkého a
vyrazit do přírody nebo jen na zahrádku. Ale zima se ještě nevzdává. Proto si
troufáme říci, že máme ještě čas přečíst si dobrou knihu.
Krom toho se říká „Březen za kamna vlezem“. Tak proč ne s knihou?
U nás v knihovně máme spoustu zajímavých titulů-nových, ale i starších, které stojí za
přečtení. Stačí jen přijít a vybrat si.
Také se říkávalo „Březen-měsíc knihy“.
A protože víme, že děti moc nečtou, uspořádaly jsme besedu pro školní družinu o tom, jak
vzniká kniha. Od myšlenky až po tiskárnu. Povídali jsme si o tom, kde vznikl papír a jak
se dostal až k nám, jak se vyvíjela jeho výroba, dozvěděli jsme se, co je to papyrus,
pergamen a knihtisk a jak se dá vyrobit papír doma.
Dozvěděli jsme se, kdo je to autor, ilustrátor, redaktor či nakladatel a dohodli se, že se děti
v družině pokusí vyrobit vlastní knihu. Budeme jim držet palce a jestli se jim to povede,
čeká na ně v knihovně odměna.
Koncem března ještě uspořádáme nejen pro školní družinu Noc s Andersenem.
Rády bychom ještě připomněly 28. březen 1592 – narození Jana Ámose
Komenského, nazývaného učitelem národů.
Tento den byl ustanoven svátkem učitelů, kteří se snaží předávat svoje
znalosti a zkušenosti nejmladší generaci. Bohužel se z našich škol vytratila
úcta a slušné chování. A proto bychom chtěly současným učitelům popřát
nejen pevné nervy, ale především, aby se do škol vrátila úcta, slušnost a
touha dětí se něco dozvědět a naučit.
LiSt.

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Poslední český král
Nemám na mysli rakouského císaře a posledního korunovaného českého
krále Ferdinanda V. Další habsburští císaři o českou korunovaci nestáli, i
když titul českého krále užívali. Zmíním se o dramatických osudech krále,
Čecha, Jiřího z Poděbrad (vládl 1458-1471). Bývá zván králem "dvojího
lidu", protože v oné složité době musel udržovat rovnováhu mezi katolíky a husity v
Čechách. Přesto byl cílem útoků domácí katolické šlechty, Habsburků i papeže, který
Jiřího obvinil z kacířství.
Král zaváděl v zemi pořádek, snažil se překonat izolaci Čech získáním spolupráce
vladařů okolních zemí. Tehdy, v roce 1464, vznikl z jeho iniciativy možno říci evropský
mírový plán. Sepsali jej na královském dvoře učení (i zahraniční) znalci evropské politiky.
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Měla to být liga evropských států s otevřeným přístupem, se sídlem v Basileji, později v
Itálii.
V čele unie měl stát "prezident", francouzský král Ludvík XI., dále rada panovníků, valné
shromáždění (šlechty a stavů) a smírčí soud. Král Jiří z Poděbrad tento manifest rozeslal
svými poselstvy evropským králům. (Známá je cesta katolického pána Lva z Rožmitálu do
Francie a dalších států, v letech 1465-1467, zaznamenaná v zápiscích zemana Šaška z
Biřkova - Z Čech až na konec světa.)
Začátek jednání byl slibný: Jiří získal podporu uherského krále Korvína, polského krále
Kazimíra, i příslib panovníka Francie Ludvíka. Ostře se však proti mírovému plánu
postavili Habsburkové, německá knížata, nejvíce však papež Pius II. Společným nátlakem
donutili evropské panovníky, aby nejen odmítli návrh českého krále, ale proti němu, kacíři,
zahájili válku! Čeští bojovníci sice útoky Němců a Uhrů odrazili, ale v Čechách trvaly
domácí války katolické Jednoty zelenohorské proti králi Jiřímu.
Boje dolehly i na Deštnou. Jan z Rožmberka, vládnoucí též choustnickému panství (s
Deštnou), byl spojencem krále Jiřího. Proto na rožmberské statky útočil jeho nepřítel
katolický pán Zdeněk Konopištský ze Šternberka, mající základnu v Jindřichově Hradci. V
roce 1467 vypálil řadu obcí, zaútočil i na Soběslav – bez úspěchu. Také v Deštné
šternberští spálili sedm stodol a odehnali dobytek do Hradce. Místní obyvatelé hodně
trpěli – trhy přestaly, masné krámy a chlebnice na rynku byly spáleny, z fary dokonce utekl
i kněz.
Ještě horší časy nastaly papežskou klatbou na Jana z Rožmberka za jeho podporu krále
Jiřího z Poděbrad. Na panstvích přestaly mše, křty i církevní pohřby. To už se Rožmberk
vzdal a od krále odpadl. Ale jeho poddaným pomoženo nebylo. Na rožmberské statky nyní
útočily houfy královských žoldnéřů, plenily, pálily a braly lidi do zajetí.
Bouřlivá doba pokračovala i po smrti krále Jiřího v roce 1471. Jeho velký nepřítel,
uherský král Matyáš Korvín (příbuzný - měl Jiříkovu dceru za manželku), s velkou
podporou papeže ovládl Moravu a část jižních Čech. Útočil i na nového českého krále
Vladislava II. Jagellonského.
Ve stálých bojových potyčkách nadále trpěli i deštenští, až ukončení válek udělal smír
mezi oběma králi v Olomouci roku 1479.
F.K.
"A proto toužíce po tom, aby války, loupeže, požáry a vraždy, jež zachvátily křesťanstvo
skoro ze všech stran, přestaly a jednotou do stavu bratrství uvedeny byly, rozhodli jsme se
vytvořit takový svaz spojenectví, míru, jenž by pro nás, dědice a budoucí naše nástupce po
věčné časy trval".
Podepsán: Pohusitský král Jiří z Poděbrad, Léta Páně 1464.
(Krácený výpis z Jiříkova manifestu k evropským králům.)

ilustrace
Český král Jiří z Poděbrad
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SDH DEŠTNÁ
Půlstránka (možná i více) SDH Deštná
V sobotu 23.02. ve 3 hodiny 16 minut byla naše jednotka povolána operačním střediskem
k požáru sazí v komíně do Rosičky. K zásahu vyjelo celkem 11 našich hasičů s 2 vozidly.
Operační středisko vyslalo rovněž družstvo HZS z Kamenice nad Lipou. Na místě jsme
pomocí kominické růžice odstranili doutnající saze z tělesa komína a vybíracími dvířky je
zcela odstranili z objektu. Hasiči z Kamenice pomocí termokamery zkontrolovali teplotu
komína a okolí za účelem vyloučení výskytu skrytých ohnisek. Jednotka se vrátila zpět na
základnu ve 4 hodiny 47 minut.
V souvislosti s tímto zásahem upozorňujeme obyvatele Deštné a okolí na nutnost
pravidelně kontrolovat stav a funkčnost spalinových cest a také zákonnou povinnost
1x ročně nechat provést revizi spalinových cest k tomu oprávněnou osobou.
Sbor dobrovolných hasičů Deštná srdečně děkuje všem návštěvníkům Vepřových hodů,
které se konaly v sobotu 09.02. v hasičské zbrojnici. Ačkoli jsme připravili opět o něco
více zabijačkových dobrot, opět nás mile překvapil velký zájem obyvatel Deštné i okolí.
Děkujeme za podporu a těšíme se zase za rok na shledanou.

(Jan)

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS
KULTURNÍ KALENDÁŘ VE MĚSTĚ DEŠTNÁ
Březen 2019
16.03.2019

Myslivecký večírek

KD Deštná

20:00
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Duben 2019
21.04.2019
Velikonoční zábava
KD Deštná
20:00
30.04.2019
Pálení čarodějnic
Hřiště
19:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚNOR V LETECKÉM MUZEU DEŠTNÁ OČIMA KHL
V lednu jsme zahájili sérii víkendových brigád v Leteckém muzeu Deštná, které
pokračovaly rovněž po celý únor. Největší penzum práce zde prozatím odvedl Jaroslav
Vobr, Radek Novák, Petr Pokorný, František Štěpka a autor článku. K nejdůležitějším
počinům v únoru však patří pořízení deseti nových vitrín, které budou využity na
vystavení doposud nevyužitých exponátů především z období 2. světové války a
poválečného československého letectva. V závěru února pak Klub obdržel velice
zajímavou kolekci drobných fragmentů terénních nálezů z prvoválečných bojišť v oblasti
řeky Soča v současném Slovinsku.
V pátek 22. února 2019 Klub připravil velice zajímavou besedu s názvem: „Kluci
z leteckého Display teamu; Václav Vašek, František Hlavnička a Oldřich Pelčák“. Více
než sto třicet lidí z celé České republiky (na besedu přijeli fandové letectví až z Vyškova,
Brna, Náměště nad Oslavou, Prahy, Žatce, Českých Budějovic, Bechyně či Plzně)
naslouchali téměř dvě hodiny poutavému vyprávění všech tří aktérů. Vzpomínky „starých
zbrojnošů“ byly doplněny o promítání desítek fotografií z doby největší slávy našeho
vojenského letectva, se kterým především Václav Vašek a František Pelčák reprezentovali
naši republiku na řadě domácích i zahraničích leteckých dnech.
Na měsíc březen Klub připravuje besedu s vítězem světové série Red Bull Air Race
Martinem Šonkou, datum ani místo akce nejsou zatím známy. Chcete-li se proto dozvědět
více o činnosti Klubu historie letectví Jindřichův Hradec, navštivte naše webové stránky:
www.khl-jhradec.cz, nebo profil na facebooku Letecké muzeum Deštná. Těšíme se na
setkání!
Vladislav Burian
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Foto: Tři vzdušní veteráni po besedě 22. února 2019 (zleva) Václav Vašek, Oldřich Pelčák
a František Hlavnička krátce po obdržení pamětních medailí Klubu historie letectví
Jindřichův Hradec vydaných v roce 2018 ke 100 letům vzniku Československa a 100
letům vzniku československého letectva. (Foto: Vlastislav Pecka, J. Hradec)

Foto: účastníci besedy 22. února 2019
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Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Pokračování záznamů z roku 1969 – 2. část
Základní devítiletá škola:
Školní rok 1969 – 70 začal 1. září 1969. V učitelském sboru došlo ke změně. Oldřich
Šimků, který sem denně dojížděl ze Soběslavi, kde má svůj domek, byl přeložen na vlastní
žádost na jednotřídní školu na Táborsku. Jana Kvapilová, která dojížděla z Jindřichova
Hradce, kde má družstevní byt, dostala místo na 1. ZDŠ v J. Hradci. Za ně sem byly
ustanoveny Marie Macháčková (denně dojížděla z Veselí nad Lužnicí) a Jiřina Svitáková,
absolventka pedagogické fakulty. Ostatní učitelé zůstali beze změny. Na I. stupni (1. – 5.
ročník) byly 4 třídy, na vyšším stupni 8 tříd. I. stupeň, počty žáků ve třídách: 1. (19), 2.
(18), 3. (23), 4 (4. a 5. ročník, celkem 34). II. stupeň, počty žáků ve třídách: 6. A (29), 6.
B (31), 7. A (21), 7. B (22), 8. A (19), 8. B (20), 9. A (21), 9. B (22). Celkem bylo ve škole
279 žáků. Počty žáků podle obcí: Deštná 93, Světce 34, Vícemil 17, Lipovka 9, Rosička
17, Chotěmice 19, Drunče 17, Bořetín 13, Březina 18, Č. Lhota 3, Jižná 13, Mnich 5,
Najdek 1, Lodhéřov 26.
Kultura v Deštné:
Vybrala jsem jen zajímavé kulturní akce. V květnu se v kině konal hudební večer. Dva
zpěváci a dvě zpěvačky z Prahy za klavírního doprovodu zazpívali ukázky z oper a operet.
Představení zakoupilo JZD z kulturního fondu, pro členy JZD bylo vstupné zdarma,
ostatní platili 5 Kčs. Návštěva byla slabá. V neděli 01.06. se na hřišti konal Mezinárodní
den dětí. Byly zde různé sportovní soutěže a hry. O pouti 29.06.1969 na náměstí byly
kolotoče – sedačkový i řetízkový, houpačky a střelnice. „Pod lipami“ byla taneční
zábava, hrála Kubešova dechová hudba z Veselí nad Lužnicí. Vstupné bylo 10 Kčs. Dne
03.08.1969 byla ve středisku u Hlavsů otevřena výstava „100 let ochotnického divadla
v Deštné“. Výstavu instalovali pánové František Kvapil a Karel Klik. Výstavu navštívilo
asi 150 dospělých a stejný počet dětí. První ochotnické představení, pokud bylo možno
zjistit, se konalo v Deštné 13.06.1869. Dne 09.11.1969 ve 3:00 hodiny odpoledne se na
zdejším hřišti konal zápas v dívčí kopané. Utkala se zde 2 nejlepší družstva v dívčí kopané
v republice. Slávia Pramen Kaplice zvítězila 7:0 nad družstvem Slávie Praha. Vybralo se
na vstupném 1.700 Kčs.
Kino
Během roku bylo odehráno 168 představení, návštěvníků bylo 10.830 a vybralo se
29.156 Kčs. Nejnavštěvovanější filmy byly: Angelika (Francie) a Kleopatra (USA).
Dobře navštěvované byly i staré české filmy. Zaměstnancům byly od 01.01.1969 zvýšeny
platy, dostávali příplatky za sobotní a nedělní promítání o 50%.
Knihovna
K 31.12.1969 měla knihovna 2 485 svazků, z toho 642 naučné a 1388 krásné literatury.
Pro mládež 105 naučné a 350 krásné literatury. Čtenářů bylo 116, z toho 75 mládeže.
Z kroniky vybrala J. Vichrová
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Citát nakonec:
Březnové pranostiky
- Březnové slunce má krátké ruce.
- Březen bez vody, duben bez trávy.
- Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude mrazů po velikonocích.
- Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.

CYKLOVÝLETY
STRŽENÁ HRÁZ PĚŠKY I NA KOLE
Dnešní výlet bude vyloženě jarní. Na místo, o kterém chci psát, se lze dostat pěšky
z Rosičky nebo z Nového Mnichu, či na kole, kde mohu popsat nejméně tři příjezdové
cesty. Cíl je však vždy stejný a rozhodně budete potřebovat holínky. Nebudu vás už déle
napínat. Tentokrát vám chci doporučit Přírodní památku (PP) Stržená hráz. Nejvhodnější
čas k návštěvě je právě březen.
Na kole je možné se vydat nejkratší cestou po modré turistické značce přes Rosičku na
Nový Mnich a ještě před rozcestníkem odbočit neznačenou cestou vpravo. Pokud však je
terén ještě rozmočený, tak je to na horské kolo a ještě pro ty, kterým nevadí, že bez
blatníků budou celí zablácení, protože se jedná o nezpevněnou cestu. Druhá možnost je po
silnici do Mnichu a do Nového Mnichu se dostaneme po asfaltové cestě (žlutě značená
turistická stezka). Já osobně bych doporučil o trochu delší cestu přes Horní Radouň, Starý
Bozděchov a Bukovku. Posledně jmenované dvě vesničky jsou turisticky velmi malebné.
Z Bukovky po cyklotrase č. 1215 a dále modré turistické značce opět do Nového Mnichu,
a nebo z Bukovky neznačenou, ale pohodlnou lesní cestou přímo k PP Stržená hráz.
V horní části chráněného území zaujme
kamenný pomník. Jedná se o památník
českým partyzánům, který označuje místo,
kde sovětská vojska shazovala vybavení
místním partyzánům. Bohužel písmo na
pomníku je již smazané a tudíž nečitelné.
Dále již musíme sesednout z kola a nazout
holínky. Meandrující Hladovský potok zde
vytváří rozsáhlý mokřad, kde můžeme
místy zapadnout i dost hluboko. Ovšem
místo stojí zato. Nacházíme se v jedné
z nejbohatších lokalit ohrožené bledule
jarní na okrese Pelhřimov. Toto území o
rozloze 8 ha bylo vyhlášeno přírodní
památkou v roce 1977. Sotva zde sleze
sníh, tak místo je bledulemi skutečně celé
poseté. Připomínám, že se jedná o chráněné
území, takže zde platí zákaz cokoliv trhat a
člověk by měl dávat i pozor, kam šlape a
spíše se dívat zpovzdálí. V průběhu roku
zde můžeme vidět i další vzácné a chráněné
rostliny jako ďáblík bahenní nebo dřípatku
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horskou.
Proč se však zde to místo jmenuje
Protržená hráz? Když budeme postupovat
po proudu potoka, dojdeme skutečně
k místu, kde po obou stranách potoka je
dosti vysoký násep, tedy na první pohled se
jedná o pozůstatky hráze. Přemýšlel jsem,
jak to zde asi dříve vypadalo a co se tu
stalo. Evidentně zde musel být nějaký
rybník. K čemu tady došlo? A kdy? Prošel
jsem internet křížem krážem, ale nikde
jsem nenašel ani zmínku. Až mě napadlo
obrátit se na našeho největšího deštenského
historika, pana Františka Kvapila. A ten skutečně znal odpověď. Stával zde opravdu
rybník a pod ním dřevěný mlýn. Avšak v roce 1867 přišel velký liják a příval vody protrhl
hráz. Voda smetla celý mlýn, který už poté nebyl nikdy obnoven. Lidé ze mlýna se tehdy
jen tak tak zachránili.
Když půjdeme či pojedeme dále lesní
cestou, nejdříve spíše pěšinou po pravé
straně potoka, za zastávku stojí ještě
hezky upravená studánka. Potom
mineme dětský tábor (skutečně krásné
zapadlé místo, až si člověk říká, jak to
zde ty dnešní děti bez civilizace
obklopeni přírodou přežijí), několik
romantických chalup v Hamrech a polní
cestou (zde se Hladovský potok, kolem
kterého jsme se celou dobu pohybovali,
vlévá do Dírenského potoka, který
přitéká od Mnichu) se dostaneme do Rosičky, odkud je již jen kousek do Deštné.
Výlet je to tentokrát kratší, ale na ten začátek cyklistické sezóny, kdy jsou vesměs dny
ještě chladné, si myslím, že
to stačí. Pěšky z Rosičky po
Bukovka
modré
značce
až
k památníku ujdeme pouhé
3 km, popsaná trasa na kole
přes Horní Radouň a
Bukovku měří 19 km.
Doporučuji se podívat na
internet na www.mapy.cz,
kde najdete nejen všechny
popsané cesty a cestičky, ale
na jednotlivých místech i
fotografie, z nichž řadu jsem
sám vložil.
Antonín Stára
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Starý Bozděchov

Kaple sv. Jana
Nepomuckého
v Horní
Radouni
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ZÁPISKY Z CESTY PO VIETNAMU
Díl VIII. - Cesta do Hoi An
Nevím proč, jsem si myslela, že nic horšího, než noční vlak SQN2 být nemůže. Opět
jsem se mýlila... Vlak z Dieu Tri určitě horší byl, nebo přinejmenším srovnatelný. Naštěstí
nás v něm čekalo "jenom" pět hodin.
Vzhledem k tomu, že tento vlak vyjížděl už ze Saigonu, byl v naší nástupní stanici již
celkem "použitý". Na našich místech bydleli nějací cizí lidé a všude byl značný nepořádek
z jídla, které cestující v průběhu cesty konzumovali. Aby toho nebylo málo, ve vagónu
bylo asi pět dětí, přičemž jedno přímo za mnou. Ani jedno z dětí nemělo svou vlastní
sedačku (protože to je luxus, který si obyčejní lidé nemohou dovolit). A tak bezhlavě
pobíhaly, ječely a střídavě se válely po svých i jiných rodičích. Do toho začali z
reproduktorů pouštět nějakou šílenou vietnamskou hudbu. V tu chvíli jsem si uvědomila,
že to bude opravdu dlouhá cesta.... Mám pocit, že Michal s mamkou to opět nesli daleko
statečněji, než já. Mamka seděla na druhém konci vagónu vedle nějakého pána, který se s
ní v průběhu jízdy chtěl dokonce přátelsky podělit o svačinu. Strčila jsem si tedy sluchátka
do uší, ale moc to nepomáhalo. Zvuky a pachy byly intenzivnější, než jsem čekala. Sem
tam kolem projel vozík s jídlem, které vonělo a vypadalo celkem dobře, ale jízda pozadu
ve mně nevzbuzovala chuť k jídlu, spíš naopak a tak jsem si ze všeho nejvíc přála být už v
Danagu.
(pozn. Tady musím podotknout, že na asijské hromadné dopravě je velmi sympatické, že
neumřete hlady ani žízní. Pokud náhodou zklame zásobování od pochůzných prodavačů
určitě se s vámi podělí váš spolucestující. A když mu náhodou nabídnete něco ze svých
zásob, tak to už je uzavřeno přátelství a v průběhu cesty se seznámíte s celou rozvětvenou
rodinou a se všemi se pochopitelně musíte vyfotit.)
Když jsme konečně vystoupili z vlaku, neměli jsme náladu hledat autobus, který by nás
dovezl do cíle cesty, tedy Hoi An a tak jsme se rozhodli pro taxík, který nám nabídl
férovou cenu. K menšímu rozladění došlo až při ubytování. Hodně dlouho jsme předem na
internetu vybírali něco opravdu pěkného za rozumnou cenu, ale asi jsme přebrali. Majitel
nám oznámil, že pro nás vlastně pokoje nemá a musí nás ubytovat jinde. Po téhle únavné a
šílené cestě to bylo dost zdrcující oznámení. Nakonec, jak už to při našich cestách bývá,
bylo všechno zlé pro něco dobré. Byli jsme ubytováni v podstatě nedaleko historického
centra města u velmi milých lidí v ubytování typu "home stay", kdy rodina prostě
pronajímá několik pokojů ve svém domě (přičemž každý pokoj má klimatizaci a vlastní
koupelnu). Ráno jsme pak snídali v jejich kuchyni a paní se nás vždy dopředu zeptala co
budeme chtít k snídani druhý den. Tady už zůstaneme až do konce našeho pobytu ve
Vietnamu.
Tento typ ubytování jsem za dobu svého cestování zažila úplně poprvé. Bylo zajímavé
nahlédnout jak místní skutečně žijí. U snídaně s námi seděl dědeček v pyžamu, celou dobu
na nás s údivem zíral a smál se. Babička nám zase dala ochutnat sladkou vařenou
bramboru, kterou právě loupala pro přípravu nějakého pokrmu. Dům byl krásně čistý s
naleštěnou mramorovou podlahou a dovnitř se pochopitelně nesmí v botách!!! Na verandě
měli v klecích spoustu zpěvných ptáků a závěsné květináče plné orchidejí. Z celé rodiny
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uměla anglicky jen jedna paní. Pochopitelně jedna z prvních otázek zněla, odkud jsme? Po
naší odpovědi se dlouze zamyslela a řekla: "Jo Češi, tak o těch jsem slyšela naposledy asi
před deseti lety....." To si pak připadáte, jako Hanzelka a Zikmund.
(pozn. Musím přiznat, že tenhle způsob ubytování ve mne zanechal velmi příjemné
vzpomínky a seznámení se s kulturou a životem obyčejných lidí bylo velmi silné a při
dalších našich cestách tento způsob bydlení cíleně vyhledáváme. Kdy jindy se dostanete do
místní kuchyně, než když v ní vlastně sedíte a dáte najevo, že vás jejich život zajímá.)
Po očistě těl ušmudlaných z vlaku, už jsme byli celí natěšení na Hoi An. Nevím čím to
bylo způsobené, snad únavou z vlaku, ale městečko se mi vůbec nelíbilo (pozn. mně ano)
Celé to na mně působilo umělým dojmem. Všude všechno čisté a krásné. Na stromech
barevné lampionky a opravené fasády domů ... Tohle přece není Vietnam!!! Davy turistů
proudily kolem restaurací s luxusními menu v angličtině. Přirovnala bych to k naší Zlaté
uličce nebo k Českém Krumlovu v sezóně. Ty jsou koneckonců také chráněné UNESCO.
Jakoby nic nebylo skutečné. Po zapadlém městečku Qui Nhon to pro mně byl prostě šok. I
jídlo bylo takové učesanější. Pho s kuřecími prsy mně sice mile překvapila a zasytila, ale
současně jsem věděla, že je to prostě špatně.
Stihli jsme si ještě koupit výlet do My Son, kam jsem se opravdu těšila a šli jsme spát.

zapsala Veronika Janů, pro vydání ve Zpravodaji upravila Věra Janů
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SPORT
SPORTOVNÍ AKCE VE MĚSTĚ DEŠTNÁ
Tréninky přípravky
každé pondělí od 17:00 – 18:00 minipřípravka
každé pondělí od 18:00 – 19:00 přípravka
Tréninky muži
16.03.2019 sobota od 13:00 – 14:15 na hřišti, následuje valná hromada TJ
21.03.2019 čtvrtek od 17:30 – 18:30 na hřišti
28.03.2019 čtvrtek od 17:30 – 18:30 na hřišti
Tělocvična
Rozpis všech sportů a cvičení probíhajících v tělocvičně najdete na tomto odkazu:
http://www.destna.cz/telocvicna.
Valná hromada TJ Sokol Deštná, z.s.
Tímto zveme všechny členy TJ na valnou hromadu TJ, která se uskuteční 16.03.2019 od
14:30 v kabinách na hřišti.
Program valné hromady:
1. Zahájení a přivítání členů.
2. Jmenování zapisovatelů a schválení ověřovatelů zápisu.
3. Volba členů výkonného výboru TJ.
4. Volba předsedy TJ.
5. Volba kontrolní komise a schválení 4 členů VV na podpisový vzor k účtu.
6. Členská základna, zprávy o činnosti jednotlivých oddílů.
7. Zpráva o hospodaření za rok 2018 a její schválení,
8. Dotace získané v roce 2018 a příprava nových na rok 2019.
9. Pravidla TJ Sokol Deštná, z.s. - poplatky jednotlivých oddílů, pronájem kurtů, vstupné
sauna, brigády platné od 2019 a dále.
10. Oslavy 85. výročí založení fotbalového oddílu TJ (22.06.2019).
11. Prodej majetku (stavby pod lipami), nákup pozemku pod kabinami.
12. Různé.
13. Diskuze, závěr, volná zábava.
Oslavy 85 let založení fotbalového oddílu TJ Sokol Deštná
Na sobotu 22.06.2019 připravujeme oslavy k 85. výročí založení fotbalového oddílu TJ
Sokol Deštná.
Tímto zveme všechny současné i bývalé hráče k účasti na těchto oslavách.
Předběžný program:
15:00 zápas starých gard Deštná - Myslkovice
16:30 Deštná muži – Dorost Soběslav
20:00 pouťová zábava na hřišti hraje J. Bendl a DJ Kamil)
Pavel Kučera, předseda TJ Sokol Deštná, z.s.
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INZERCE
Hezký den, na Scuk.cz je právě založena nová Nákupní
skupinu https://www.scuk.cz/destensky-scuk, ve které můžete nakupovat lokální
dobroty přímo od farmářů, prostě si nakoupíte online a vyzvedneteosobně. Scuk.cz
funguje na principu komunitního nakupování.
Organizátor společných nákupů v Deštné - sl. Jiroušková.
Celý projekt je postavený na Nákupních skupinách, které menším farmářům zajistí
větší objednávky. Díky tomu nakupujete levněji a máte dopravu vždy zdarma.
Funguje to tak, že si online vyberete od několika farmářů najednou, na co budete
mít chuť.
Předem za sebe online zaplatíte a pak se akorát stavíte pro objednávku ve výdejním
místě. Na první nákup dostanete slevu 100 Kč, stačí v košíku zadat kód FKED3G
Objednávky se budou vydávat společně všem, potkáme se, popovídáme, zkrátka si
uděláme takové malé farmářské trhy.
Jestli vás to zaujalo, klidně kontaktujte sl. Jirouškovou na facebooku,
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100009441855656)
nebo tel: 605 190 950,
nebo se rovnou přidejte k Nákupní skupině na
adrese https://www.scuk.cz/destensky-scuk.
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