ČERVENEC 2020

31. ROČNÍK

10 Kč

Žáci 9. třídy s třídní učitelkou Malíkovou.

Žáci MŠ v předškolním věku při šerpování.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení občané, čtenáři,
červen byl nejen měsícem deštenské pouti, propršené, ale i několika
svateb, důležitých pro zachování matričního úřadu a také konce školního
roku. Ze všech zmíněných událostí naleznete v tomto čísle Zpravodaje
fotografie. Na Městském úřadě končí počátkem července opatření – nošení
roušky, chce se mi říci „konečně!“. Přeji vám příjemné čtení,
prázdninovou pohodu, sluníčko a trochu toho tepla.
Zasedání zastupitelstva
Jednání v červnu se konalo v kulturním domě za účasti osmi zastupitelů a čtyř hostů z řad
veřejnosti (včetně zaměstnanců města). Zápis z tohoto jednání je uložen na podatelně
MěÚ. Na programu bylo, mimo jiné:
- Informoval jsem o získané dotaci z Jihočeského kraje pro Jednotku SDH Deštná ve výši
44 tis. Kč, žádali jsme o 68 tis. Kč.
- Projednali jsme stavební úpravy ve škole – „Modernizace ZŠ Deštná“, naše žádost o
„Vybavení ZŠ Deštná“ v 11. výzvě MAS Česká Kanada z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) splnila vše potřebné, nyní čekáme, zda nám bude dotace
„přiklepnuta“. Do školy investujeme za poslední a další období přes 12 mil. Kč.
- V bodě Vodné a Stočné pro odečtové období 2020 – a dále, bylo schváleno navýšení o
10 Kč bez DPH, nově bude vodné 38 Kč bez DPH (41,8 s DPH) a stočné 42 Kč bez
DPH (46,2 s DPH), celkem tedy 88 Kč vč. DPH (80 bez DPH). I tak stále nevybíráme
dostatek prostředků na opravy a investice v budoucnu, tyto budou hrazeny z rozpočtu.
- V lokalitě Za školkou jsme směnili dva obecní pozemky za jeden soukromý. Umožní
nám to pokračovat v přípravách dalších pozemků k výstavbě. Schválena byla
aktualizovaná pravidla pro prodej pozemků v této lokalitě. Oslovili jsme projekční
kancelář, aby začala s přípravou dokumentace další etapy pro výstavbu.
- Bylo schváleno založení společnosti s ručením omezeným. Její hlavní činností bude
zatím provozování ordinace zubního lékaře. K tomuto vede ještě dlouhá cesta, ale
zubaře v Deštné chceme, proto jsme se takto rozhodli.
- Připravujeme výběrové řízení na dodavatele služeb na svoz odpadů od 01.01.2021 na
dalších 5 let.
- Byly schváleny dva názvy ulic v lokalitě Za školkou. Jedna z nich se bude jmenovat Za
školkou a druhá Na výsluní. Byly projednány a upraveny také rozsahy ostatních 21 ulic
v Deštné. Nyní vše zaneseme do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí
(RUIAN).
- Projednali jsme Žádost Policie ČR ohledně nočního klidu. Policie po nás chtěla výčet
akcí, na kterých bude posunut (krácen) noční klid, po 22 hodině. Město neplánuje
vydávat v této věci obecně závaznou vyhlášku s výčtem takových akcí. Platí tedy
zákonné ustanovení, že noční klid začíná ve 22 hodin a končí v 6 hodin.
Město Deštná hledá zájemce o tvorbu kroniky (kronikáře, kronikářku) od 01.01.2021.
Zaučení by proběhlo ještě v letošním roce. Více informací na MěÚ.
David Šašek, DiS., starosta
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jubilantům k významným narozeninám
Panu J o s e f u
Markovi
Panu L u d v í k u V r á n o v i
Panu L u b o š i R a n d l o v i

z Deštné
z Deštné
z Deštné

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do života vítáme
Amálii Vopravilovou
Malé Amálce přejeme hodně zdraví, štěstí, radostné dětství a rodičům
blahopřejeme.
Do Deštné vítáme
Jiřího Barvínka
Našemu novému občanovi přejeme, aby byl v Deštné spokojen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svatby u matričního úřadu

Svatba Vícemil
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Svatba v obřadní síni MěÚ

Svatba na Andělském dvoře ve Světcích
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Svatba u kapličky ve Světcích
Blahopřáli jsme

Vladimír Kučera, 80 let
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Marie Drsová, 85 let

Vitalij Novak, 80 let
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TECHNICKÝ ÚSEK MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací technického úseku města Deštná v červnu 2020:
- V lokalitě Za školkou je podaná žádost o kolaudaci na veřejné osvětlení,
vodovod a kanalizaci. Zároveň probíhají zemní práce na podkladu pro komunikaci.
- U hřbitovní zdi je upraven svah směrem k silnici, po vyschnutí bude zeď a márnice
nabílena.
- V kulturním domě jsou dokončeny dámské záchody. Bude se pokračovat na pánských.
- Ve školce začíná rekonstrukce horních toalet a umývárny.
- Hlavní náplní června bylo sečení trávy a úklid holin na podzimní sázení stromků.
- 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:
- Připojení nového vrtu na úpravnu vody.
- Dešťovou kanalizaci do vsaků v lokalitě Za školkou.
- Dodělání další části chodníku v urnovém háji.
- Modernizaci dětského hřiště.
- Výměnu a doplnění vstupních dveří a prosklených stěn ve Zdravotním středisku.
- Výmalbu chodeb ve Zdravotním Středisku.
- Opravu střechy na dolní části čp. 9 na náměstí Míru.
- Opravu veřejného osvětlení u školky.
Upozornění pro občany – skládka větví
Upozorňujeme občany, že na tuto skládku (v Adamské ulici) 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.
Červenec – pondělí 6.7. a pondělí 20.7. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní.
Červenec – úterý 7.7. (z důvodu svátku) a pondělí 20.7. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Červenec v pátek 3.7., 17.7. a 31.7. v dopoledních hodinách.
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 Svatojánského pramene, u tržiště,
výjezd na Č. Lhotu a v Lipovce. Zde je možné odkládat plechovky, víčka a další různé
kovové předměty nacházející se v domácnosti.
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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 červenci otevřené poslední sobotu v měsíci 25.7.
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.
Lesy – kůrovec
Všichni víme, jaká je v současné době kalamitní situace v našich lesích, dřevo je téměř
neprodejné, větve na štěpku nikdo nechce. Není však možné nechat dřevo jen tak stát
v lese. Buď je již bez kůry a bude se lámat, většinou pak spadne k sousedovi, který již má
hotovou oplocenku a nasázené mladé stromky nebo je v něm kůrovec, který za chvíli
vyletí na další ještě nenapadené stromy. Až nebude mít smrk, pustí se do borovice a
modřínu a pak již uvidíme až do Lodhéřova. Vlastníci lesů, kteří chtějí poradit, o jaké
dotace mohou žádat, ať již o podporu na kůrovcovou kalamitu, vysázení nových stromků
nebo stavbu oplocenky, zastavte se za námi na úřadě, rádi vám poradíme. Ti z vás, kdo se
již o les nechtějí starat nebo to nezvládají, zastavte se, město vaši holinu odkoupí a postará
se o vysazení nového lesa, tentokrát již smíšeného.
Vodoměry – výměna a odečty
Upozorňujeme majitele nemovitostí, že během druhé půlky prázdnin budou probíhat
výměny vodoměrů. Dotčené majitele nemovitostí bude kontaktovat pracovník tech. služeb
M. Menčík nebo Vl. Kučera a domluví si s vámi termín výměny.
Dále upozorňujeme na odečty vodoměrů, které začnou probíhat od 01.08.2020.
Palivové dřevo
138 Kč/prm – větve po kácení – výřez – samovýrobou
299 Kč/prm – měkké dřevo (např. borovice, smrk, topol, lípa, modřín, vrba)
920 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.
Vedoucí technického úseku Pavel Kučera
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Modernizace ZŠ Deštná

Modernizace ZŠ Deštná

Oprava WC v Kulturním domě
ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
JÍDELNÍ LÍSTEK ČERVENEC 2020
01.07. ST Kmínová
02.07. ČT Čočková

Kuřecí plátek, dušená zelenina, brambor
Ptáčková omáčka z vepř. masa, knedlík
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03.07. PÁ Gulášová

Jablková žemlovka, mléko

06.07.
07.07.
08.07.
09.07.
10.07.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

SVÁTEK
Vločková s vejcem
S kapáním
Rybí se zeleninou
Hrachová s krutonky

Segedínský guláš, knedlík
Čočka na kyselo, uzená krkovice, chléb, okurka
Krůtí maso na žampionech, brambor
Džuveč, okurkový salát

13.07.
14.07.
15.07.
16.07.
17.07.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Přidělaná s koprem
Polentová
Kapustová
Fazolová
Boršč

Smažené rybí filé, brambor, mrkvový salát
Vepřové srdce na smetaně, knedlík
Boloňské špagety se sýrem
Znojemská hovězí pečeně, rýže
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

20.07.
21.07.
22.07.
23.07.
24.07.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Z míchaných luštěnin
Drůbková
Rajská s písmenky
Květáková
S játrovou rýží

Sekaná pečeně, brambor, rajský salát
Kuře na paprice, knedlík
Vepřová krkovice pečená, zelí, bramborový knedlík
Hovězí maso s červenou fazolí, těstoviny
Vepřové maso v kapustě, brambor

27.07.
28.07.
29.07.
30.07.
31.07.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Zelná s bramborem
Pórková
Z červené čočky
Nudlová s pažitkou
Česneková

Kuřecí nudličky po čínsku, rýže
Plněný paprikový lusk, těstoviny
Vepřová krkovice pečená, dušený špenát, brambor
Hovězí maso vařené, křen. omáčka, housk. knedlík
Francouzské brambory, červená řepa

MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v měsíci červnu
Měsíc červen je pro nás ve školce vždy ve znamení sluníčka, zrajícího ovoce,
nadcházejícího léta a prázdnin. Bohužel letošní deštivé počasí nám velmi omezilo čas
trávený venku na procházkách, na zahradě či hřišti a jinde v přírodě v okolí Deštné.
Vzhledem k současné koronavirové situaci MŠMT nepovolilo školní výlety, tudíž jsme
i ten náš museli zrušit.
O to více jsme si užili Dětský den. Nejprve jsme si společně opekli buřtíky, potom jsme
na zahradě MŠ měli různá stanoviště, které si pro nás připravily paní učitelky. Potom jsme
si dali nanuka a zatančili si na dětské písničky, kdy nám paní učitelky dělaly spoustu
bublin z bublifuků. Užili jsme si s nimi spoustu legrace a na závěr jsme si domů odnesli
dárkový balíček, kde jsme objevili spoustu mlsek.
Během června jsme si také povídali o dětech z celého světa, o zvířátkách v zoo, o letním
ovoci a také o bezpečnosti na pouťových atrakcích, ve vodě, při jízdě na kole apod.
Společnými silami jsme si také vyrobili jahodový koktejl, který nám moc chutnal. Když
počasí dovolilo, tak jsme si také pomalovali chodník v areálu MŠ křídami a došli si na
zmrzlinu.
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Na úplný závěr školního roku čekala předškoláky vycházka na Červenou Lhotu,
zakončená dobrou pizzou. Druhý den pak předškoláky čekalo slavnostní šerpování panem
starostou, čímž se již od září stanou školáky ZŠ.
A protože máme před sebou prázdniny, přejeme vám krásné a slunečné léto.
kolektiv učitelek MŠ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
- 11 -

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ
Nejpodivnější pololetí v historii deštenské školy
Druhé pololetí školního roku, který právě skončil, nemá v historii deštenské školy obdoby.
Do výuky sice ve 20. stol. několikrát zasáhly válečné události, ty ale s opatřeními
reagujícími na virovou epidemii nelze srovnávat.
Děti nemohly do školy téměř tři a půl měsíce, přičemž žáci 2. stupně se denní školní
docházky nedočkali vůbec. V období nejpřísnějších opatření byla zavřená i mateřská
škola. Školy se ocitly v situaci, se kterou se ještě nikdy nesetkaly. O uzavření škol jsme se
dozvěděli z médií, informace a doporučení z ministerstva školství přišly se značným
zpožděním. Ze dne na den jsme tak museli řešit, jak učit děti na dálku, na což jsme
absolutně nebyli připraveni - neexistovaly žádné postupy a metodiky, natož aby učení na
dálku mělo oporu ve školském zákonu. Stát sice léta mluví o potřebě digitalizace
veřejných institucí, nicméně neexistuje žádný jednotný systém, který by mohly školy a
děti společně využívat. Vládní epidemiologická opatření a nedostatečná podpora donutily
školy k jedné velké improvizaci. Zvolili jsme kombinaci předávání informací
prostřednictvím telefonu, e-mailu, využití google classroom, který umožňuje téměř
plnohodnotné digitální učení na dálku, a jednoduchého předávání výukových materiálů
prostřednictvím krabic ve školním průjezdu. Snažili jsme se vyjít vstříc i rodinám, které
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 Zpravodaj Deštenska

nemají možnost nebo neumí plnohodnotně využívat digitální technologie. Plně jsme si
uvědomovali, jakou zátěž představuje pro rodiče výuka na dálku.
Chtěl bych poděkovat rodičům za spolupráci a trpělivost a učitelům za nápaditost a
nasazení, které nám společně umožnilo uzavření škol zvládnout. Do výuky se zapojila
většina rodin a většina rodin též se školou výborně spolupracovala. Dobrovolnou výuku na
dálku umožnila hlavně pro předškoláky též mateřská škola. Po omezeném otevření škol
nastoupila většina dětí z 1. stupně. Složitá omezení daná ministerstvem a nedostatek
pedagogů nám bohužel znemožnily odpolední výuku. V červnu do školy nastoupila
alespoň na 1 - 2 dny v týdnu většina žáků 2. stupně. Paní učitelky se snažily kombinací
pestrých metod výuky a vycházek do přírody v okolí Deštné alespoň částečně nahradit
nejen zameškané učivo, ale i nedostatek sociálních kontaktů, který děti postihl po dobu
epidemie.
Po prázdninách se děti vrátí do školy, která bude mít díky městu Deštná a evropským
dotacím opravenou většinu učeben a sociální zařízení na 2. stupni. V 1. pololetí škola
omezí školní a mimoškolní akce, aby se podařilo dohnat zameškané učivo. S pomocí
doučování se budeme snažit zmenšit rozdíly, které nastaly mezi dětmi, neboť ne všichni
zvládali distanční výuku stejně dobře. Ke zpestření a prohloubení učiva budeme využívat
projektové dny.
Nezbývá než věřit, že po prázdninách se děti vrátí do školy, která bude fungovat
normálně a bez omezení a že se mimořádná opatření již nebudou opakovat. Přeji dětem,
rodičům a všem čtenářům krásné léto.
Petr Šulc, ředitel školy

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI, OSTATNÍ
Tisková zpráva starostky a starostů lokality Čihadlo (Deštná, Světce, Pluhův Žďár,
Lodhéřov) k závěrům Poradního panelu expertů při SÚRAO
Poradní panel expertů (PPE) ve čtvrtek 4. června na svém jednání schválil hodnotící
zprávu, ve které doporučil řediteli Správy úložišť jaderných odpadů (SÚRAO) čtyři
lokality vhodné pro vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu. Z původního počtu
devíti lokalit byl vybrán Janoch u jaderné elektrárny Temelín, Horka na Třebíčsku, Hrádek
na Jihlavsku a Březový potok na Klatovsku. Lokalita Čihadlo na Jindřichohradecku
zahrnující město Deštná, obce Lodhéřov, Pluhův Žďár a Světce mezi nimi není, ale
zůstává lokalitou záložní.
Je pro Čihadlo vyhráno nebo ne?
Doporučení panelu expertů musí schválit ještě rada SÚRAO, své slovo bude mít také
ministr průmyslu a obchodu Havlíček a definitivní rozhodnutí je v rukou Vlády České
republiky. Finální rozhodnutí by mělo být známé do konce měsíce června. Do té doby
ještě není nic jisté. Status záložní lokality také znamená, že Čihadlo může být vráceno zpět
do výběru, pokud další průzkumy ve vybraných lokalitách nepotvrdí jejich vhodnost.
V naší lokalitě proběhla v Deštné a Lodhéřově v roce 2004 referenda s výsledkem, že obce
mají udělat vše pro to, aby úložiště či průzkumy v lokalitě nebyly. Pluhův Ždár a Světce
jsou zase od roku 2016 členy Platformy proti hlubinnému úložišti hájící zájmy dotčených
obcí a občanů napříč všemi lokalitami.
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Občané našich obcí a jejich zástupci dělali kroky k tomu, aby byl výsledek takový, že
lokalita Čihadlo nepostoupí do užšího výběru. To se nyní stalo. Pro tuto chvíli si můžeme
všichni vydechnout, ale jen opatrně. Minulé zkušenosti nás naučily, že rozhodnutí a
postupy státu v otázce hlubinného úložiště se mohou rychle změnit.
Petr Nohava, Pluhův Žďár
David Šašek, Deštná

Zdeňka Klesalová, Lodhéřov
Zdeněk Turek, Světce

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Může si Čihadlo vydechnout?
Před pár dny byla oznámena jména lokalit, na kterých budou probíhat další průzkumné
práce pro vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu. Jindřichohradecké Čihadlo
mezi nimi není. Úleva, že už se nadále nemusíme obávat tisíců tun jaderného odpadu pod
svými domovy, je zřejmá.
Ale dobojováno ještě není. Pro tuto chvíli se vyřazené lokality přesouvají do záložní
škatulky, Čihadlo je dokonce první mezi nimi. Objeví-li podrobnější průzkumy na
vybraných čtyřech lokalitách nějaké problémy, můžeme být velice rychle zpátky ve hře.
Boj proti úložišti i proti způsobu výběru lokality pro hlubinné úložiště u nás probíhá více
jak patnáct let. Za tu dobu stát obcím mnoho nasliboval, ale málo z toho splnil. Namísto
partnerství jsou obce považovány za překážku na cestě ke „snadnému“ řešení. A i když se
první kontejnery s jaderným odpadem mají do země ukládat až po roce 2050, místním
obyvatelům ani lidem z blízkého okolí není lhostejné, jaké dědictví předají budoucím
generacím.
Dobojováno ještě není, ale jedna etapa končí. Rádi bychom poděkovali všem, kteří boji
proti úložišti věnovali svůj čas a energii. Ať už to byly každoroční pochody proti úložišti v
Lodhéřově či Deštné, petice nebo další protestní akce, váš hlas byl slyšet! Vážíme si vaší
podpory a pevně doufáme, že zůstaneme silní. Čihadlo si může vydechnout, ale nesmí
ztratit ostražitost.
Petr Nohava, starosta Pluhova Žďáru
Zdeněk Leitner, spolupředseda spolku Za Radouň krásnější
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Dětský tábor Deštná - 7. díl - 1. část
Rok 1995 (od 1. července do 12. srpna)
Pátý ročník tábora v Deštné se uskutečnil opět pod názvem „Sportovní tábor Deštná“.
I v roce 1995 jsme do Prahy pro děti vypravovali autobusy. Počet dětí neustále stoupal,
proto jsem na každém běhu děti rozdělil již do devíti oddílů (vloni to bylo do 7 oddílů) a
děti byly ubytovány ve 29 stanech. Až na pár vypůjčených, byly již všechny stany v mém
vlastnictví. I v roce 1995 probíhalo stravování dětí ve školní jídelně při mateřské škole.
Chodili jsme tam na snídaně, obědy i večeře. Přesnídávky a svačiny si z jídelny děti vozily
na káře hned po obědě na tábor, kde jsme jim je pak vydávali. Přesnídávku v 10.30 hod a
svačiny ve 14.30 hod. Druhé večeře jsme jako vždy připravovali pro děti přímo v areálu
tábora.
V roce 1995 jsme večerní mytí (mycí linku) museli organizovat již dokonce po pěti
skupinách: 1. skupina – chlapci 1. až 3. oddíl, 2. skupina – děvčata 1. až 4. oddíl,
3. skupina – chlapci 4. až 6. oddíl, 4. skupina – děvčata 5. až 9. oddíl a poslední 5. skupina
– chlapci 7. až 9. oddíl.
V roce 1995 začala na táboře ve funkci zdravotnice (později i kuchařky) pracovat Milena
Šeflová a v těchto funkcích pracuje na táboře dodnes. Její manžel Jaroslav Šefl je též od
roku 1995 součástí tábora, především ve funkcích technika, opraváře (hlavně jízdních kol),
údržbáře, pomocného kuchaře, řidiče, atd. Dále se na každém běhu o děti ještě staralo
14 vedoucích a dva až tři instruktoři. Na 5. běh přijelo 117 dětí, což byl nový rekord
v počtu dětí v jednom týdnu.
Situaci se záchody jsem musel řešit i v roce 1995. V kabinách na hřišti jsou pouze dva
záchody a to bylo pro celý tábor málo. V roce 1994 jsem měl dva chemické eko záchody
pronajaté a zaplatil jsem za pronájem celkem dost peněz. Proto jsem se rozhodl chemické
eko záchody zakoupit. Koupil jsem rovnou tři a to od firmy Eko Delta v České Skalici.
Jednalo se o typ 07, který má obsah nádrže 160 l (na 400 použití). Umístěny byly ve
velkém hospodářském stanu v severní části tábora u lesíka. Náklady na jejich pořízení se
mi vrátily za pouhé tři roky a přitom nám tyto záchody slouží už 25 let.
V roce 1995 jsme zavedli v jídelníčku novinku: dětem jsme začali vydávat dopoledne
okolo 10. hodiny přesnídávku ve formě ovoce.
Nejčastější činnosti na táboře byly: turnaje ve stolním tenise, turnaje v tenise, táborové
štafety, míčové hry, koupání, atletika, cyklistická časovka jednotlivců do vrchu, hry v lese,
přehazovaná, kopaná, odbíjená, softbal a test zdatnosti. Nejoblíbenější ale byly cyklistické
výlety do okolí Deštné. Každý z devíti oddílů se vydal na dva cyklovýlety za týden. Vždy
vyrážely dvě skupiny: mladší na bikrosech a starší na horských kolech. Nejčastějšími cíly
výletů byly: Červená Lhota, Budislavská hora, hrad Choustník, Čertův kámen, Jindřichův
Hradec a Kamenice nad Lipou. Pro děti jsem měl celkem 36 jízdních kol (18 bikrosů,
15 horských kol, 2 favority a 1 esku). Během tábora byly uskladněné v mé vlastní garáži,
kde si je jednotlivé oddíly před cyklovýletem vyzvedávaly a po skončení opět
uskladňovaly.
1. běh se uskutečnil ve dnech 1. až 8. července. Na 1. běh přijelo 31 % dětí z loňska,
z toho přijelo 3 % dětí popáté (tedy pořád od založení tábora), 2 % dětí počtvrté, 10 % dětí
potřetí a 16 % dětí podruhé. Z celkového počtu dětí bylo 34 % děvčat. Nejteplejším dnem
byla sobota 1. července, kdy bylo úplně jasno a teplota ve stínu hodinu po poledni dosáhla
30° C. Naopak nejchladnějším dnem bylo úterý 4. července, kdy byly dešťové přeháňky,
foukal vítr a maximání teplota se vyšplhala pouze na 18° C. Z jídelníčku vybírám neděli
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2. července: snídaně – chléb, strouhaný sýr, bílá káva, přesnídávka – jablko, oběd –
drůbková polévka, vepřová pečeně, houskový knedlík, zelí, svačina – chléb, paštiková
pomazánka, čaj, večeře – vepřová játra na cibulce, brambor, čaj, druhá večeře – chléb,
máslo, marmeláda. Bodování pořádku vyhrál stan č. 28 (Normandia), kde byla
ubytovaná tato děvčata: Kateřina Ottová (z J. Hradce), Zlata Šustrová, Jana Prouzová (obě
z Kamenice nad Lipou), Jana Benešová a Naďa Brunová (obě z Prahy).
2. běh se uskutečnil ve dnech 8. až 15. července. Na 2. běh přijelo 13,3 % dětí z loňska,
z toho přijelo 2,9 % dětí potřetí a 10,4 % dětí podruhé. Z celkového počtu dětí bylo opět
34 % děvčat. Nejteplejším dnem byl čtvrtek 13. července, kdy bylo úplně jasno a teplota
ve stínu hodinu po poledni dosáhla 32° C. Naopak „nejchladnějším“ dnem byla sobota
15. července, kdy bylo oblačno a maximání teplota se vyšplhala na 26° C. Druhého běhu
se například zúčastnili: hokejový brankář Jaroslav Jágr, pozdější hráč prvoligového
Motoru České Budějovice a Sylvie Marčevová, pozdější juniorská reprezentantka
v moderním pětiboji. Ve čtvrtek 13. července děti navštívily místní pekárnu pana
Rozsívala. Helena Beranová z 8. oddílu o návštěvě do kroniky napsala: Je to bílá budova.
Skládá se z bytu, prodejny a pekárny. Cestou mezi pytli s moukou jsme se dostali do
místnosti, ve které se peče. Pan majitel, který nás provázel, nám vysvětlil výrobu pečiva a
jak fungují zařízení. Viděli jsme houskovač, rohlíkovač, různé držáky plechů, vál, na
kterém se válí chleba na bochníky a ty se dávají do ošatek. V nich se nechá chleba uležet.
Potom se vyklopí na dřevěnou lopatu a vsadí se do pece. V pekárně od pece je velké teplo.
Pečivo z této pekárny se rozváží do okolí, nejdále do Tábora a je velmi dobré. Chutnalo i
nám.
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Vl. Zedník
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zahájení dvanácté sezony Leteckého muzea Deštná
K slavnostnímu otevření Leteckého muzea Deštná došlo na konci srpna roku 2008 za
účasti československých válečných letců v čele s brigádním generálem Miroslavem
Štanderou. Od té doby se muzeum výrazně vyvíjelo. Expozice se postupem let rozšířily o
nové výstavní plochy a přibyly desítky nových exponátů. Muzeum provozuje město
Deštná, které je majitelem objektu, spolupracuje přitom s Klubem historie letectví
Jindřichův Hradec (dále KHL), jehož členové jsou autory expozic.
Každoročně se muzeum otevírá veřejnosti začátkem května. V současné „pandemické“
době však muselo být zahájení dvanácté sezony o několik týdnů odsunuto. Letošní sezona
v muzeu byla zahájena v sobotu 30. května a bude nepřetržitá až do konce září 2020.
A co tedy v muzeu návštěvníkům všech věkových kategorií nabízíme? Během volné
prohlídky najdou v hlavním sále vystavené originály letounů, německou létající střelu V-1
v kopii 1:1, dále desítky modelů letadel, množství vojenských a pilotních uniforem včetně
dámských plesových šatů ušitých z válečného vojenského amerického padáku. Mohou si
přečíst příběhy našich pilotů z let 1939 až 1945, prohlédnout exponáty připomínající
Velkou válku z let 1914 až 1918, nebo dobové předměty z období atentátu na
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Uvidí exponáty dokumentující
válečné spojenecké letectvo a německé Luftwaffe, poválečné čs. vojenské i sportovní
letectvo. Součástí expozice je také místo určené dětem na malování obrázků.
Letecké muzeum Deštná bude v červnu otevřeno každý den (mimo pondělí) od
11 do 17 hodin. O prázdninách v červenci a srpnu pak od 9,30 do 17 hodin.
Autobusové zájezdy lze objednat telefonicky. Více informací na www.destna.cz nebo
www.khl-jhradec.cz. Těšíme se na setkání!
Vladislav Burian, KHL Jindřichův Hradec
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Provozujete kotel na pevná paliva? Pozor, revize není kontrola.
Revize a kontrola kotle jsou pojmy, které jsou často zaměňovány. Přitom mají odlišný cíl, metody
provedení, výstupy, zákonné lhůty a provádějí je osoby s odlišnými oprávněními. Pokud si
objednáte revizi kotle a provede ji revizní technik kotlů, nesplnili jste zákonnou povinnost
pravidelné kontroly kotle a hrozí vám pokuta až do výše 20 tisíc korun.
Kontroly kotlů
Každý provozovatel kotle na pevná paliva má zákonnou povinnost nechat každé tři roky
zkontrolovat jeho technický stav. Jelikož se tato povinnost týká všech zdrojů spalujících pevná
paliva s celkovým příkonem 10 kW a vyšším, které jsou napojené na soustavu ústředního
vytápění, vztahuje se tato povinnost i na některá krbová kamna a krby s teplovodní vložkou.
Cílem pravidelných kontrol kotlů je minimalizace dopadu jejich provozu na životní prostředí.
Kontroly kotlů primárně nesouvisí s bezpečností jejich provozu. Jedná se o vizuální kontrolu,
nikoliv o měření. Zkoumá se celistvost a těsnost kotle, řídicí jednotka, regulace a havarijní
termostat, podávací zařízení a sklad paliva, i co a jak se v kotli spaluje. Kontroloři jsou povinni
poskytnout poradenství a doporučit postupy k vylepšení stávajícího stavu. Výstupem z kontroly je
doklad o provedení kontroly (Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva), který může obsahovat doporučení týkající se bezpečnosti
provozu, nicméně nesmí přerušit či ukončit provoz kontrolovaného zařízení. Tento doklad je
nutné uschovat a na požádání předložit obecnímu úřadu s rozšířenou působností.
Kontroly kotlů mohou podle zákona o ochraně ovzduší provádět pouze fyzické osoby proškolené
výrobcem daného kotle, který jim udělil oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Zákon tyto
osoby označuje jako odborně způsobilé osoby (OZO). V lednu 2020 byla spuštěna on-line
databáze OZO na adrese https://ipo.mzp.cz/. Po zadání adresy provozovatele dle občanského
průkazu, okruhu vzdálenosti, ve kterém chceme OZO vyhledat, výrobce, typu, značky a modelu
kotle lze nalézt oprávněnou osobu s co nejmenší dojezdovou vzdáleností, od které se odvíjí i
cena. Finanční limit pro částku za provedení kontroly je stanoven vyhláškou Ministerstva
životního prostředí a činí u kotlů a topidel bez regulační jednotky 1 585 Kč a u zdrojů s regulační
jednotkou 1 848 Kč bez DPH.
Revize kotlů
Revize kotlů nemají nic společného se zákonnými pravidelnými kontrolami podle zákona
o ochraně ovzduší a běžných kotlů v domácnostech se netýkají.
Revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba, která k této činnosti získala osvědčení
u Technické inspekce České republiky (TIČR). Takové osoby vlastní „kulaté“ razítko
s označením „revizní technik kotlů“. Toto razítko je automaticky neopravňuje k provádění
pravidelných povinných kontrol kotlů.
Revize kotlů spočívající především v tlakové zkoušce či zkoušce těsnosti. V případě, že revizní
technik zjistí závažné nedostatky z pohledu bezpečnosti provozu, je oprávněn používání tohoto
zařízení do odstranění zjištěných nedostatků zakázat.
Bezplatně vám poradí v Energy Centre České Budějovice
Pokud máte k této problematice dotazy, nebo pokud plánujete výměnu tepelného zdroje, stavbu či
rekonstrukci domu, zvažujete možnost získání dotací a využití obnovitelných zdrojů energie,
bezplatně a komerčně nezávisle vám poradí v poradenském středisku Energy Centre České
Budějovice. Na osobní konzultaci se můžete objednat na tel. č. 387 312 580, 773 124 580 nebo na
bezplatné lince 800 38 38 38. Odkaz na vkládání písemných dotazů naleznete na www.eccb.cz.
Aktivity Energy Centre České Budějovice jsou financované z rozpočtu Jihočeského kraje.
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Otevřený dopis jako reakce na dopis Agry Deštná a Svatojánského pramene
(pozn. redakce: dopis společností byl projednán na zasedání zastupitelstva v červnu)
Vážení zástupci společností Agra Deštná a Svatojánský pramen,
zasílám reakci zastupitelů města Deštná na vaši žádost.
Dovolte nám mít několik poznámek k vašemu otevřenému dopisu ohledně koeficientu
k dani z nemovitých věcí. Zákonem číslo 261/2007 Sb., byla obcím poskytnuta možnost
zvýšit sazbu daně z nemovitých věcí, která je ve 100% výši příjmem obce, a to poprvé pro
zdaňovací období 2009. Zastupitelstvo města Deštná se po dlouhých jednáních rozhodlo
využít tuto možnost teprve pro zdaňovací období 2020. Celých 11 let jsme se snažili
tomuto nepopulárnímu kroku vyhnout a investiční prostředky hledat z jiných zdrojů.
Z jiných zdrojů jsme čerpali prostředky na investice, údržbu městského majetku i zajištění
všech služeb, jako jsou např. škola, lékaři, lékárna, pošta a podobně. I když výše uvedené
služby využívají i občané okolních obcí, město Deštná je financovalo většinou pouze ze
svého rozpočtu. Uvedené služby využíváte jistě i vy sami nebo minimálně zaměstnanci
vašich firem.
Místní koeficient se také dle zákona nevztahuje na zemědělskou půdu, tj. ornou půdu,
trvalé porosty, zahrady, sady atd., je tedy pouze věcí vlastníka jak své nemovitosti užívá a
jaký druh pozemku má evidovaný v katastru nemovitostí.
Usnesení zastupitelstva o změně koeficientu ze dne 27.09.2019 bylo řádně zveřejněno a
to včetně informace ve Zpravodaji. Vaše Žádost dorazila až po 8 měsících dne 28.05.2020,
tedy 3 dny před zákonem stanovenou splatností daně z nemovitostí a v době, kdy se ani při
nejlepší vůli nedalo nic dělat.
Město se snaží provádět vlastními silami prakticky všechny údržbové práce proto, aby
co nejvíce šetřilo finanční prostředky. Musí však pokrývat i mimořádné výdaje na havárie,
pro příklad - sesuv hřbitovní zdi, nebo časté havarijní opravy vodovodu a kanalizace.
Věříme, že zvýšení koeficientu nebude mít pro vaše společnosti dramatický dopad.
Město Deštná neplánuje pro rok 2021 měnit místní koeficient k dani z nemovitosti.
S pozdravem Zastupitelstvo města Deštná, zastoupené starostou Davidem Šaškem.
Z NAŠÍ KNIHOVNY
Zprávy z knihovny
Milí čtenáři, ač je to neuvěřitelné, prázdniny jsou tady. Letošní první
polovina roku byla tak trochu zvláštní. Všichni víme proč.
Provoz knihovny byl z důvodu koronaviru omezen a proto jsme
nemohly uskutečnit akce pro školní mládež. Jediná akce, která už mohla proběhnout, bylo
setkání s prvňáky na konci školního roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
- 21 -

Pasováni na čtenáře budou děti z první třídy až v září, protože po karanténě byla školní
docházka dobrovolná a tudíž by dětem, které nenastoupily do školy bylo líto, že se
nemohly pasování zúčastnit.
V polovině června jsme přivezly z jindřichohradecké knihovny spoustu nových knih, takže
na prázdniny jsme dostatečně zásobeni. Stačí jen přijít a vybrat si.
O prázdninách budeme mít opět omezený provoz.
Otevírací doba bude, jako všechny prázdniny, každý čtvrtek od 13.30 do 18 hodin.
První výpůjční den je čtvrtek 2. července.
Přejeme vám krásné prosluněné léto. LiSt

ZA DEŠTENSKÝMI ŘEMESLY
"Když on dělá píchy, píchy,
tak já můžu prasknout smíchy...." zní žertovná průpovídka o
krejčím.
Ale krejčovská práce, obohacená módou, jde tisíciletími až
podnes.
Z historie krejčovství a textilu vás zvu, milí čtenáři, i když ve
zkratce, k nám na Deštensko. Existovali "panští krejčí a švadleny" pro šlechtu, ale
venkovská krejčovská bratrstva šila oděvy rytířům, měsťanům i obecnému lidu. Za
Rožmberků měli krejčí svůj cech v Soběslavi, kam patřili i krejčí z Deštné. Později, za
Slavatů, opět k cechu jindřichohradeckému.
Tak tomu bylo i za dalších majitelů panství Červené Lhoty. Že se před polovinou
18. století utvořil krejčovský cech i v Deštné, dokazuje zachovaná kniha z roku 1734,
která vede přehled krejčích z Deštné a okolí, se zápisy všech do něho přijatých krejčích i
jejich učňů. Měli asi práce dost, šili od slunka do slunka, snad i ze suken místních
soukeníků.
Při návalu práce se šilo i v noci při svíčkách! Paní krejčová vařila pro všechny, mistr slíbil
příplatek, dal na pivo, chvíli si odpočinuli a šilo se dál. V době přelomu 18. a 19. století
bylo v Deštné 8 - 10 krejčovských mistrů, kromě tovaryšů a učňů.
Po zrušení cechů v roce 1860 byla utvořena tzv. Ošacující společenstva. Bylo i v
Deštné, spolek měl svoji korouhev, účastnili se společně všech veřejných slavností. Z řady
jejich mistrů zmíním jen některé živnosti, které dokázaly udržet kvalitu a požadovanou
módu pro své zákazníky.
Byl to například František Kůrka ze Strání. Vyučil řadu chlapců i děvčat. Za dlouholetou
práci v krejčovském oboru byl Čsl. obchodní komorou vyznamenán čestným diplomem.
Zasloužilým byl i krejčovský mistr Leopold Hodinář z Adamu,
starosta Společenstva.
Po skončení Velké války roku 1918 se řemeslníci, kteří přežili
tyto zlé doby, hlásili o živnosti. Vznikala řada krejčovských
pánských i dámských dílen. Například Antonín Kůrka se svými
tovaryši a učni, krejčovský mistr a vídeňský vyučenec Tomáš
Červený. Přibývala konkurence: krejčí František Mikšík,
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František Šimků, Ladislav Laštovka. Dámská krejčovství ohlásily Julie Kadeřábková,
Marie Štěpánková, Marie Brusová a Marie Vebrová.
Doba německé okupace a války znamenala omezení dodávek textilu (vše na přídělové
lístky), zavedenému textilnímu prodeji se v Deštné věnovali Antonín Krejčů, Marie
Rybová a Ferdinand Závodný. Přesto si v té době otevřely dámské krejčovství Marie
Štiplová, Růžena Hanusová a Růžena Vorlová. Po válce, v roce 1945, pracovalo v Deštné
pět krejčích a sedm švadlen.
Nová "socialistická" doba přinesla neuvážený konec soukromých živností. Pod úředním
tlakem skončili téměř všichni zdejší řemeslníci a hledali si práci v okolních městech.
Pokusy o komunální podniky skončily nezdarem. Jako "bílá vrána" zůstala ve svém
dámském krejčovství, "módním salónu", slečna Růženka Vorlová, chválená zákazníky,
zvláště zákaznicemi!
Byly i humorné příhody: Místní krejčí Žák nemohl ani napotřetí vsadit rukáv do
kabátu! Vzteky praštil kabátem na zem a začal z něho špatně všitý rukáv trhat! V tom
uslyšel smích mládeže, hledící na něho oknem. Hodil kabát do kouta a zahrozil jim pěstí!
Hůře dopadl obecní strážník v nedalekém městečku: Z lodenové látky ušitá uniforma se
mu po dešti smrskla tak, že už nemohl dýchat! Sousedé mu pomohli rozříznutím kabátu na
zádech až k pasu!
Historie krejčovství v Deštné skončila. Zanechala jen vzpomínky pamětníkům.
F.K.

CYKLOVÝLETY
DOLNÍ PĚNA - BLUDIŠTĚ A ZOO
Dnes si uděláme výlet za dvěma atrakcemi, které se ještě v mých článcích neobjevily a
shodou okolností se obě nacházejí v obci Dolní Pěna. Dojedeme do Jindřichova Hradce,
přejedeme město a dáme se Vídeňskou ulicí, tedy směrem na Novou Bystřici. Přes
Jiráskovo předměstí vede po chodníku cyklostezka, která nám pomůže rušnou ulici
překonat, a hned za městem odbočíme vpravo přes zahrádkářskou kolonii Kohout, odkud
je hezký výhled na celý Jindřichův Hradec, a po klidné asfaltové cestě jsme za chvíli
v Dolní Pěně, kde hned při příjezdu po levé straně je unikátní bludiště, nazvané
OBLUDIŠTĚ, největší keřový labyrint ve střední Evropě. Celé je vysázené z habrových
keřů na ploše 6.000 m2 a délka všech cestiček je 3 km a věřte, že některé cestičky ještě
k tomu projdete několikrát. Než keře vyrostly, trvalo šest let a vysázel je zahradník Filip
Klíma. Slavnostní otevření bylo v roce 2019. První úkol je dojít k velkému stromu
uprostřed bludiště a zde vhodit část vstupenky pro slosování o ceny a druhý úkol je dostat
se z bludiště zpátky ven. Je zajímavé, že zatímco nejdříve je problém se ke stromu dostat, i
když jsme na cestičce kousek od něj, tak když k němu skutečně dojdeme a chceme se zase
vrátit, tak se ke stromu nechtěně vrátíme ještě nejméně dvakrát. Pro děti je to velká
zábava, ale pro manželské páry to začíná hádkou a může to končit až rozvodem.
Samozřejmě trochu přeháním, ale těch hádek jsem byl svědkem. Otevřeno je pouze
v letních měsících, ale i tak keře dostanou zabrat, když někteří netrpěliví a neukáznění
návštěvníci se prodírají přímo přes ně.
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Tento popis platil při mé první návštěvě vloni. Letos jsem se
tam vydal znovu a zjistil jsem, že bloudění je sice usnadněno
mapkou, kterou každý dostane u vstupu (to je pak ale houby
bloudění!), ale zase naopak ztíženo dalšími úkoly – najít
postupně šest dřevěných soch (oblud = proto „obludiště“),
opsat zde klíčová slova a pomocí nich sestavit větu a toto
vyluštění opravňuje k účasti ve slosování o ceny. Vzal jsem
s sebou mj. i syna, který má dron a právě fotka z dronu mi
k článku chyběla. Další vylepšení jsou před bludištěm –
možnost přeplout na prámu rybníček pomocí přitahování lana,
lanová skluzavka či jak to nazvat, prolézačky a to skutečně
úplné zemní tunely nebo dětský vláček. Takže nyní o
prázdninách skutečně hezký výlet i s dětmi.
Necelé 2 km od bludiště směrem k Horní Pěně je Zoopark
Na Hrádečku. Pod pojmem zoopark jsem si představil pár
výběhů s kozami a ovcemi a nějakou tu klec s kánětem, sovou nebo liškou. O to větší bylo
moje překvapení, že se jedná o regulérní zoologickou zahradu, kde na ploše 10 ha je
chováno asi 90 druhů zvířat, přičemž zde nalezneme i pumy, lvy, velbloudy, skotský
náhorní skot a další velká zvířata. Mě osobně nejvíce zaujaly hyeny s mláďaty a podivné
stále hlídkující surikaty a při druhé návštěvě vlci, snažící se prodrat ven z oplocení. Je zde
i terárium s malými opičkami, obojživelníky, plazy a pavouky. V zadní části je potom
krásná veliká památná lípa, stánek s občerstvením a posezením a také „trenažér“ na dojení
krav. Celý areál vlastní a spravují Bc. Romana Albrecht Lišková a MUDr. Tomáš Albrecht
a na tabuli je pyšně uvedeno, že bez dotací z Evropské unie. Zoopark v menší podobě
existuje od roku 2007 a každým rokem se rozšiřuje. Veřejnosti je přístupný od roku 2014 a
v roce 2016 se stal oficiální zoologickou zahradou. Přijíždějí sem již desetitisíce
návštěvníků ročně a nejvíce se těší z komentovaných prohlídek s krmením. Celoročně se
navíc pořádají různé doprovodné akce.
Po těchto dvou atrakcích se vrátíme přes celou Dolní
Pěnu a zastavit se můžeme u historického kamenného
mostku s výklenkovou kapličkou se sochou sv. Jana
Nepomuckého. Silnice dál až do Horního Žďáru je po
obou stranách lemovaná novostavbami rodinných
domů, až si člověk musí říkat: všude se staví, přitom
nás zase tolik v republice nepřibývá. V Horním Žďáru
přejedeme přes hlavní silnici, podíváme se na
zajímavou zvoničku, přejedeme řeku Nežárku a dál
pokračujeme kolem ní po žluté turistické značce až do
Jindřichova Hradce. Přijedeme na Líšný dvůr, kde u
historického statku stojí za pozornost výklenková
kaplička a u ní dvě památné lípy. O kousek dál je po
levé straně bývalá výletní restaurace Rudolfov. Pěkná
stavba zapsaná jako kulturní památka, bohužel ale už
ruina. Svého času bývala oblíbeným výletním místem.
Na letním bytě zde pobýval i spisovatel Karel Čapek a
psal zde svůj román Krakatit.
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Projedeme ulicí Nežáreckou a Mlýnskou a v ulici Pod Hradem si ve stejnojmenné
hospůdce uděláme poslední zastávku, kde se občerstvíme na terase s pergolou porostlou
vínem a zasahující až nad řeku. Po posilnění a odpočinku se vydáme na cestu do Deštné,
což máme asi 16 km. Jinak okruh JH – D. Pěna – H. Žďár – JH to je asi 14 km. No a
k tomu procházka v bludišti a po zoo. Kdo dá přednost autu před kolem, tak u bludiště i
zoo jsou bezplatná parkoviště.
Ant. Stára

Dolní Pěna - Obludiště

Obludiště z dronu
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Zoo – dojící trenažér

Zoo - surikaty

Zoo - hyeny

SPORT
Tělocvična
V současné době je tělocvična přístupná dle rozpisu níže. Použití dezinfekce u vchodu je
povinností.
Rozpis všech sportů a cvičení probíhajících v tělocvičně najdete na tomto odkazu:
https://www.destna.cz/volny-cas/telocvicna/
Hřiště
V červenci neprobíhá žádná organizovaná sportovní akce (pouze letní tábor), a tak chci
všechny pozvat na rekreační sportování na našich sportovištích. Tenis, ping pong,
badminton, pétanque a workoutové hřiště můžete používat téměř neomezeně, dle
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obsazenosti jednotlivých sportů. Fotbal je v pátek, volejbal se hraje v úterý, nohejbal ve
čtvrtek a v sobotu, jinak jsou sportoviště volná, jen začít hrát nebo se přidat k těm co tam
sportují pravidelně.
Pavel Kučera – předseda TJ Sokol Deštná
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volejbal pro dospělé všech kategorií každé úterý od 16:30 na venkovním hřišti – info na
tel: 605 190 950.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Martina Zedníková v České knize rekordů:
Martina Zedníková se zúčastnila nejdelšího hokejového zápasu smíšených týmů
v historii ČR. Zápas proběhl ve dnech 6. a 7. dubna 2018 v Příbrami a trval celých 24
hodin. Byl to zápas mezi Příbramí a Kladnem. Družstva odehrála 37 standartních třetin a
18:32 min navíc, tedy celkem 12:51:32 hodin čistého času hry s výsledným skóre 130 : 76
ve prospěch Příbrami. Martina vstřelila 2 góly a přidala i 1 asistenci. Výtěžek akce byl
darován šestiletému Martinu Kadlecovi se závažným onemocněním kůže.

Na fotografii je Martina na zimním stadionu v Příbrami s malými fanoušky.
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INZERCE
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