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10 Kč

Děti z Mateřské školy.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení občané, čtenáři,
opět nám začala doba roušková, nouzový stav a opatření pro to, abychom
omezili nárůsty nakažených tou protivnou nákazou. Buďme k sobě
ohleduplní, dodržujme nařízení, omezme se trochu, o to dříve snad
všechny změny poleví a my se vrátíme opět k normálnímu životu. Buďme
silní a držme spolu, pomáhejme si a nezapomínejme odpočívat. Děkuji
vám za to, jak vše zvládáte.
Přeji příjemné čtení říjnového vydání Zpravodaje Deštenska.
Zasedání zastupitelstva se v září konalo ve středu 30.9. za účasti 9 zastupitelů,
2 zaměstnankyň a 2 hostů z řad veřejnosti:
Projednána byla situace v lokalitě Za školkou – je připraven geometrický plán na prodej
dalších pěti pozemků, jsou zpevněny cesty kamenem, připravujeme se na uložení krechtů
na dešťovou vodu, připravuje se projekt na další etapu výstavby.
Byl propachtován prostor přísálí KD Deštná na další tři roky Václavu Traxmandlovi.
Propachtován byl i pozemek p.č. 1254/2 pro zemědělské hospodaření Jiřímu Buštovi st.
Pronajaty byly pozemky pro zemědělské hospodaření Agře Deštná.
Schválena byla Smlouva o zajištění realizace akce mezi městem a místními rybáři. Jedná
se o společný projekt na odbahnění a opravu hráze rybníka Voleský.
Veškeré informace ze zasedání naleznete v zápise, který bude uložen na podatelně MěÚ.
Česká pošta nám oznámila změnu otevírací doby pobočky v Deštné. Celkově se zkrátí
doba pro veřejnost o necelé dvě hodiny. Otevírací doba od 1.10.2020:
Den
od - do
od - do
Pondělí

11:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Úterý

08:00 - 12:00

13:00 - 15:00

Středa

11:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Čtvrtek

08:00 - 12:00

13:00 - 15:00

Pátek

08:00 - 12:00

13:00 - 15:00

Odpadové hospodářství - ukončení Mesoh roku k 30.9., kdy se jednotlivé domácnosti
mohou v průběhu října vyjádřit k odevzdaným odpadům a celkovým výsledkům svého
stanoviště. Ještě jsou stále domácnosti, které neodevzdaly (nevyplnily) odpadový dotazník
a neprovedly inventuru stanoviště a nepotvrdily jí. S tímto vám rádi pomůžeme na MěÚ.
Zastupitelé uplynulý rok vyhodnotí a rozhodnou o výši místního poplatku a hodnotě
ekobodů i v souvislosti s výběrovým řízením svozové společnosti na dalších 5 let, které
právě probíhá a v souladu s novým zákonem o odpadech, který má v nejbližší době
schválit Poslanecká sněmovna.
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
Paní
Paní
Panu
Paní
Paní
Panu

Libuši
Boženě
Petru
Marii
Ireně
Petru

Pěkné
Mládkové
Janurovi
Janotové
Komárkové
Taliánovi

z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do života vítáme
Anastázii P e c h o v o u
Malé holčičce přejeme hodně zdraví, štěstí, radostné dětství a rodičům blahopřejeme.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svatby u matričního úřadu

Své ANO si řekli na Andělském dvoře Tomáš Sochor a Klára Picková. Obřad vedli
matrikářka Jitka Šváchová, Hana Klusáčková a starosta David Šašek.
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Své ANO si řekli na území obce Rosička – Hamru Jakub Šimek a Karolína Zahrádková.
Obřad vedli matrikářka Jitka Šváchová, Hana Klusáčková a starosta David Šašek.

Své ANO si řekli na Andělském dvoře František Přívozník a Jitka Díšková. Obřad vedli
matrikářka Radka Svitáková, Hana Klusáčková a starosta David Šašek.
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Své ANO si řekli na Andělském dvoře Petr Pospíšil a Eva Fryšová. Obřad vedli
matrikářka Jitka Šváchová, Hana Klusáčková a starosta David Šašek.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blahopřáli jsme

Paní Ladislava Musilová oslavila 80. narozeniny. Na fotografii s dcerou a zetěm.
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TECHNICKÝ ÚSEK MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací technického úseku města Deštná v září 2020:
- V lokalitě Za školkou probíhá příprava podkladu pro budoucí komunikace. V některých
místech vozovky nevyšly tlakové zkoušky, a tak jsme museli přistoupit k ještě většímu
vyhloubení současného povrchu a podklad zpevnit další konstrukční vrstvou.
- V kulturním domě jsme dokončili rekonstrukci pánských i dámských toalet. Doufejme,
že se v brzké době bude moci uskutečnit nějaká akce, aby jste se mohli podívat na další
zdařilou rekonstrukci provedenou pracovníky technického úseku města.
- V lesích města probíhá příprava holin, kdy máme objednáno přes 11.000 stromků. Dále
rozvážíme objednané palivo, kterého máme stále dost, takže pokud má ještě někdo zájem
se zásobit, volejte.
- 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.
- Výmalbu chodeb na zdravotním středisku.
Upozornění pro občany – skládka větví
Upozorňujeme 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.
Říjen – pondělí 12.10. a pondělí 26.10. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní.
Říjen – pondělí 12.10. a pondělí 26.10. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Říjen v pátek 9.10. a 23.10. 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 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.
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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 říjnu otevřené poslední sobotu v měsíci 31.10.
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 můžou 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
Upozorňujeme majitele nemovitostí, že během podzimu budou probíhat výměny
vodoměrů. Majitele nemovitostí, kterých se výměna týká, bude kontaktovat pracovník
tech. služeb M. Menčík nebo Vl. Kučera a domluví si s vámi termín výměny.
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.
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Příprava podkladu silnice v lokalitě Za školkou.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Projektový den – NPR Červené Blato

Ve středu 16. září navštívili žáci 8. a 9. ročníku rašeliniště Červené Blato na Třeboňsku.
Počasí nám přálo a naučná stezka vedla především po lesní pěšině a dřevěných
chodníčcích. V rámci projektového dne se žáci seznámili s významem rašeliniště, jeho
druhovou rozmanitostí a uvědomili si důležitost takto cenného biotopu.
Jana Havlíčková
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8Zpravodaj Deštenska

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Měsíc září v mateřské školce, stejně jako ve škole, se nesl především ve
znamení začínajícího školního roku. Všichni jsme se těšili na známé tváře
i nové kamarády a usilovali jsme o to, aby adaptace na prostředí školky, hlavně u dětí,
které nastoupily poprvé, proběhla co nejrychleji a nejpohodověji.
Stejně jako loni, i letos jsme v naší školce otevřeli dvě třídy. Třídu Broučků pod vedením
p. uč. Jany Malechové a Daniely Hanzlíkové, která čítá celkem 23 dětí a navštěvuje ji
17 dětí předškolního věku. Třídu Soviček pod vedením p. uč. Martiny Jílkové, DiS.
a Mgr. Bc. Lady Matějkové navštěvuje celkem 24 dětí ve věku od 3 do 4 let.
V obou třídách byla cílem volná adaptace v novém prostředí, nalezení svého místa
v kolektivu dětí, seznámení se s pravidly chování ve vztahu k druhému a se základními
hygienickými návyky. Ve třídě Broučků se zaměřujeme na všestranný rozvoj dětí,
rozvíjíme funkce a dovednosti potřebné pro nástup do školy. Zvláště na rozvoj sluchového
a zrakového vnímání, na rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky. Dále na řečový projev
dětí, orientaci v prostoru, rozvíjíme matematické představy, paměť a snažíme se posilovat
jejich pozornost. Děti se také nenásilnou formou při pobytu v mateřské škole a venku
seznamovaly se znaky nastupujícího podzimu, se změnami počasí a v přírodě. Tento měsíc
se „točil“ kolem obilí, podzimních prací na polích a zemědělských zvířat. S dětmi jsme
poznávali druhy obilí a dokonce jsme si upekli i vdolečky.
Na motivačních vycházkách jsme se šli podívat do lesa a mezi pole na podzimní práce.
Děti hledaly houby, poznávaly stromy, ochutnaly kukuřici a po strništi létaly jako draci.
Navštívili jsme i zemědělské družstvo a bramborárnu.
Září, a celý školní rok, jsme zahájili schůzkou SRPDŠ, kde jsme rodiče seznámily
s novinkami i pravidly mateřské školy.
Ve třídě „Soviček“ během prázdnin prošly celkovou rekonstrukcí toalety a umývárna.
K našemu velkému potěšení byly vybudovány s láskou a se smyslem pro detail. Tak jsme
si to ani v nejlepším snu nepředstavovali. Děkujeme všem, kteří se na tom podíleli. Za
pomoci rodičů sbíráme kaštany, pomerančovou a citronovou kůru.
Krásný podzim přejí učitelky MŠ.
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ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
JÍDELNÍ LÍSTEK ŘÍJEN 2020
05.10.
06.10.
07.10.
08.10.
09.10.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Květáková
S kapáním a zeleninou
Česneková s majoránkou
Fazolová
Zelná s bramborem

Segedínský guláš, houskový knedlík
Hrachová kaše, dušená šunka, chléb, zel. salát
Štěpánská pečeně, brambor
Kuřecí nudličky, rýže s kuskusem
Boloňské špagety s rajčaty sypané sýrem

12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Brokolicová
Krupicová s vejcem
Babiččina bramborová
Čočková
Boršč s červenou řepou

Zapečené rybí filé, brambor, mrkvový salát
Vepřové srdce na smetaně, celozrnný knedlík
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
Kuře na paprice, těstoviny, knedlík
Jihočeské rizoto s bulgurem, zel. salát

19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Vločková
Rajská s písmenky
Hrachová s krutonky
Z fazolových lusků
Z vaječné jíšky a zeleniny

Vepřové maso po italsku, špecle
Hovězí maso na česneku, bramb. kaše, okurka
Krůtí maso po anglicku, rýže RISI BISI, knedlík
Přírodní holandský řízek, brambor, okurkový salát
Vepřový guláš, knedlík (NUDLE S MÁKEM)

26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Rybí se zel. a polentou
Hovězí se zel. a pažitkou
SVÁTEK
Pórková
S játrovou rýží

Vepřová krkovice pečená, dušená mrkev, brambor
Hovězí maso vař., křen. omáčka, housk. knedlík
Kachní stehna pečená, bramborový knedlík, zelí
Sekaná pečeně, brambor, červená řepa

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI, OSTATNÍ
Dětský tábor Deštná – 8. díl - 2. část

Rok 1996 (od 29. června do 10. srpna)

V roce 1996 oddílová vedoucí Michaela Nosková z Chýnova namalovala obraz
našeho tábora se stany a klubovnou a též obraz Červené Lhoty, která je nejčastějším
cílem našich výletů.
1. běh se uskutečnil ve dnech 29. června až 6. července. Na 1. běh přijelo 51 % dětí
z Prahy. Z celkového počtu dětí bylo 31 % děvčat. Nejteplejším dnem byl pátek
5. července, kdy bylo oblačno, foukal vítr a přišla bouřka a teplota ve stínu hodinu
po poledni dosáhla 23° C. Naopak nejchladnějším dnem byla neděle 30. června, kdy byly
dešťové přeháňky, foukal vítr a maximání teplota se vyšplhala pouze na 13° C. Ve středu
3. července jsme pro děti uspořádali autobusový zájezd na zámek Hluboká a do ZOO
Hluboká. Zájezdu se zúčastnilo přesně 100 dětí, hlídalo je 11 vedoucích a vezly je dva
autobusy. Ostatní děti měly se zbylými vedoucími v táboře sportovní program.
Celotáborový turnaj ve stolním tenise starších žáků vyhrál čtrnáctiletý Michal
Práchenský z Prahy. Celotáborový turnaj v tenise starších žáků vyhrál čtrnáctiletý Jan
Jíra z Prahy.
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Celotáborový turnaj ve stolním tenise mladších žáků vyhrál dvanáctiletý Zdeněk
Hřích z Prahy. Celotáborový turnaj v tenise mladších žáků vyhrál devítiletý Jan Zedník
z Deštné.
2. běh se uskutečnil ve dnech 6. až 13. července. Na 2. běh přijelo 45 % dětí z Prahy.
Z celkového počtu dětí bylo opět 31 % děvčat. Nejteplejším dnem byla sobota
13. července, kdy bylo oblačno a přišla bouřka a teplota ve stínu hodinu po poledni
dosáhla 21° C. Naopak nejchladnějším dnem bylo úterý 9. července, kdy byly dešťové
přeháňky, foukal vítr a maximání teplota se vyšplhala pouze na 11° C. Tedy teplota, která
by odpovídala spíše březnu… Ve středu 10. července jsme pro děti uspořádali autobusový
zájezd na zámek Orlík a na hrad Zvíkov. Z Orlíku na Zvíkov děti přepluly po
Orlickém jezeře lodí a autobusy zatím přejely z Orlíku na Zvíkov. Zájezdu se zúčastnilo
opět 100 dětí, dozor provádělo tentokrát 10 vedoucích a vezly je dva autobusy. Ostatní děti
měly se zbylými vedoucími v táboře sportovní program. Na 2. běhu jsme měli vybrané
sportovce z různých oddílů a to tenisty a hokejisty. Mezi hokejisty byl zařazen například
brankář Jaroslav Jágr z Motoru České Budějovice.
Celotáborový turnaj ve stolním tenise starších žáků vyhrál opět čtrnáctiletý Michal
Práchenský z Prahy. Celotáborový turnaj v tenise starších žáků se kvůli dešti neodehrál.
Celotáborový turnaj ve stolním tenise mladších žáků vyhrál jedenáctiletý Jan Poledne
z Prahy. Celotáborový turnaj v tenise mladších žáků vyhrál opět devítiletý Jan Zedník
z Deštné.
3. běh se uskutečnil ve dnech 13. až 20. července. Na 3. běh přijelo 52 % dětí z Prahy.
Z celkového počtu dětí bylo 35 % děvčat. Nejteplejším dnem byla neděle 14. července,
kdy bylo úplně jasno a teplota ve stínu hodinu po poledni dosáhla 27° C. Naopak
nejchladnějším dnem bylo úterý 16. července, kdy bylo zataženo, foukal vítr a maximání
teplota se vyšplhala pouze na 17° C. Ve středu 17. července jsme pro děti uspořádali
autobusový zájezd na zámek Český Krumlov a na rozhlednu na Kleti. Na vrchol
Kleti a zpět jely děti lanovkou. Zájezdu se zúčastnilo 65 dětí, doprovázelo je 7 vedoucích
a vezly je jeden autobus a jeden mikrobus. Ostatní děti měly se zbylými vedoucími
v táboře sportovní program.
Celotáborový turnaj ve stolním tenise starších žáků vyhrál čtrnáctiletý Tomáš Vaverka
z Prahy. Celotáborový turnaj v tenise starších žáků vyhrál devítiletý Jan Zedník z Deštné.
Celotáborový turnaj ve stolním tenise mladších žáků vyhrál devítiletý Jan Zedník
z Deštné. Celotáborový turnaj v tenise mladších žáků vyhrál devítiletý Tomáš Goldšmíd
z Prahy.
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Na fotografiích: vedoucí 1. a 2. běhu a kresba tábora od Michaely Noskové
Vl. Zedník
------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOUTĚŽ S PANEM POPELOU
Mateřská škola Čtyřlístek v Mnichu touto cestou velmi děkuje všem firmám a obyvatelům
Deštné a okolních vesnic za pomoc při sběru netříděného papíru v Soutěži s panem
Popelou. I díky této pomoci se naše školka umístila na prvním místě v regionu Jižní
Čechy a Vysočina. Celkem se
nám společně podařilo nasbírat
13.260 kg papíru, což činí
552,50 kg na jedno dítě ve školce.
Ještě jednou vám všem velké
díky. V soutěži pokračujeme a
předem za vaši další pomoc
děkujeme.
Mateřská škola Čtyřlístek
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Rybáři Deštná
Podzimní výlovy
17.10. Koupaliště
24.10. Rytíř
31.10. Kosův
Prodej ryb
17.10. na hrázi rybníku Koupaliště od 7 do 9 hodin.
31.10. na parkovišti u Jednoty od 9:30 do 10:30 hodin.
Ceny - Kapr 75 Kč/1 kg, Amur 75 Kč/1 kg, Tolstolobik 40 Kč/1 kg, Štika 200 Kč/1 kg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dětské rybářské závody
Letos jsme se sešli 5. září u rybníka Koupaliště v počtu 25 závodníků a 2 rozhodčí –
Jan Staněk a Petr Peroutka.
Děti začaly chytat v 8 hodin a v 11:30 bylo ukončení závodů. Lov byl povolen na
1 udici a každý cm chycené ryby znamenal bod. Počasí nám přálo, ryby braly, nachytalo
se 24 kaprů, ale i jiné ryby. Děti během závodů odpovídaly na otázky z rybářského řádu,
poznávaly druhy ryb a předvedly zručnost při navazování háčku.
Výsledky závodů:
1. místo – Jindřiška Jílková (157 cm)
2. místo – Václav Vichra (137 cm)
3. místo – Klaudie Henze (114 cm)
Nejdelší ulovená ryba – Václav Vichra kapr 50 cm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
- 13 -

Všechny děti dostaly během závodů občerstvení a cenu za své umístění. Děkujeme
sponzorům: ČRS MO Deštná, Truhlářství Jílkovi, Město Deštná.
Těšíme se na další ročník závodů PETRŮV ZDAR
Staňkovi
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POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Kuba Voleskej
Kdopak si dnes vzpomene na tehdejší výraznou postavu deštenského
bohatého mlynáře z Voleského mlýna čp. 200, Jakuba Koláře? Jeho život
je ukázkou nezvládnutého bohatství, jak se občas stává neuvážlivým lidem
- od úspěšných začátků, přes nedbalé hospodaření, až k "žebrácké holi."
Začalo to nadějně. Zámožným manželům Kolářovým, majitelům Voleského mlýna, se
v roce 1846 narodil jediný syn Jakub. Již postarší manželé měli velkou radost. Podle toho
také vypadala výchova jedináčka – ničím neomezována. Kubík, jako nepostradatelný ve
mlýně, se vyhnul odvodu do rakousko-pruské války v roce 1866. Zanedlouho dostal od
rodičů rodný Voleský mlýn s celým hospodářstvím – staří si koupili jiný deštenský mlýn
na Nedbalově čp. 187. Jakoubek začal hospodařit, měl pěkný mlýn, pilu, lisovnu oleje,
lány polí, pomocné dělnictvo.
Měl zájem o ženitbu, kupodivu žádná z žen se do bohatého mlýna "nehrnula."
Připomenu epizodu mého děda, Tomáše Kvapila z Podfary, Jakubova spolužáka. Spolu si
namlouvali děvče Rozárku Šindelkovou ze Strání. Jednou oba mládenci seděli u Šindelků
na besedě, Rozárka poklízela po kuchyni, potom si sedla k Tomáškovi Kvapilů. Jakub
Kolář se prý zvedl, vyklepal fajfku, a se slovy "vona vod něj nepustí", odešel.
To už se vědělo, že Kuba hospodaří divně: živnosti zanedbával, zato dal na louce
u mlýna postavit dětský kolotoč na vodní pohon, poslal ženské na pole nade mlýnem, aby
prosívaly zem, že je tam zlato! Také si koupil "dvoukolec", byl snad prvním cyklistou
v Deštné! Od pamětníků se dochovala příhoda, kdy Kuba jel v bryčce k zamýšlené nevěstě
do Světců. Cestou prý počítal na knoflících kabátu – mám si ji vzít – nemám si ji vzít,
vyšlo mu, že ne. "Tondo", zavolal na kočího, "obrať, jedeme domů". Zůstal svobodný.
S deštenským úřadem měl Kuba stálé neshody: stavěl stodolu bez povolení, neplatil daně,
prodával ryby bez souhlasu obce, atp.
Své špatné hospodaření nahrazoval výpůjčkami u peněžních ústavů. To již byli rodiče
po smrti, nikdo mu nepomohl, ani nechtěl (!) pomoci. Nakonec soběslavská spořitelna, kde
byl Kolář nejvíce zadlužený, vyhlásila v roce 1899 na jeho majetek dražbu. Mlýn s celým
hospodářstvím koupil František Staněk z Benešova u Černovic za 9 900 zlatých. Po
splacení věřitelům zůstalo Kolářovi 900 zlatých. Sebral je a vydal se do světa.
Za několik málo let už přicházely deštenskému městskému úřadu žádosti cizích
nemocnic za Kolářovo léčení – obec je musela platit, protože Kuba byl nemajetný. Když
chudinský ústav ve Švýcarsku žádal Deštnou o příspěvek pro chudého Koláře 60 korun,
starosta odpověděl, ať ho pošlou postrkem, "šupem", domů. Tak bídně se vrátil Kuba
Voleskej z tuláckých cest do deštenského chudobince. Ale zde nebyl spokojený a opět
vyrazil na vandrování po Čechách.
Zima v roce 1915 mu nesvědčila. Se zápalem plic ulehl v počátecké nemocnici, kde
také ukončil svůj nedobrý život. Jakub Kolář, kdysi bohatý deštenský mlynář, tam zemřel
jako žebrák 27. března 1915 (bez posledního pomazání, které odmítl). Jeho domovská
obec mu ještě zaplatila léčení i pohřeb v Počátkách – již naposled.
F.K.
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CYKLOVÝLETY
CYKLOVÝLET KOZÍ HRÁDEK A BENEŠOVA VILA
Dnes bych vám chtěl přiblížit a doporučit moc zajímavý výlet. Cestu začneme přes
Budislav a Tučapy. Obě obce jsme již v minulosti podrobně navštívili, takže první
zastávku uděláme až v Košicích u kaple sv. Anny, kde je i obraz od Bedřicha Kamarýta
z Deštné. Vedle kaple je zajímavý pomník obětem 1. světové války a o něco dále
skromnější pomník památce legionářů.
Z Košic pojedeme po hezké asfaltové cestě do Borku, vesničky se třemi trvale
obydlenými domy, ostatní jsou rekreační. U Boreckého rybníka stojí za zhlédnutí šest
mohutných památkově chráněných dubů (stáří přes 350 let, výška až 27 m, obvod až 7 m).
Vjíždíme do přírodního parku Turovecký les. Na ploše 20 km² je tady hodně
cyklistických, turistických i neznačených cest a vesměs vedou po rovině. Vybral jsem si
zeleně značenou, nazvanou Dlážděná cesta. To byla možná kdysi, nyní již jen zpevněná
cesta se zbytky asfaltového povrchu. Potom jsem ale najel na Kavčí cestu, zde zase pro
změnu nebyly kavky. Cesta byla ale lepší a dojel jsem po ní až k silnici na Turovec. Tu
jsem jen přejel a pokračoval nejdříve po staré asfaltce, vedoucí souběžně s dálnicí a dále
po hrázích tří velkých rybníků – Nový Kravín, Starý Kravín a největší Jezero (přes 38 ha)
a na všech hrázích samozřejmě staré dubové aleje.
A po krátké odbočce již přede mnou byl Kozí hrádek. Kozí hrádek stojí za pozornost
nejen jako zřícenina gotického hradu, ale i jako místo, kde v letech 1412 – 1414 kázal
mistr Jan Hus, když nemohl již kázat v Praze, protože církvi samozřejmě vadila kritika
jejich zpustlého, pokryteckého života, a tak ho nazývali kacířem. Vstup je zpoplatněný, je
třeba si předem zjistit otevírací dobu. Než navštívíme samotnou zříceninu, doporučuji
udělat malý okruh kolem ní, kde se na naučných tabulích dozvíme mnoho zajímavého
nejen o bývalém hradu a působení Mistra Jana Husa, ale řadu dalších cenných informací.
Jednou ze zastávek je i Sokolská mohyla z roku 1924.
Kolem Kozského potoka můžeme po zelené značce dojet až do Sezimova Ústí. Já jsem
ale volil o trochu delší cestu - cyklotrasu kolem hájovny Nechyba, u které stojí mohutná
památná lípa, a potom jsem teprve dojel do centra Sezimova Ústí II, kde je opět památný
strom, tentokrát jasan, který skutečně stojí za pozornost, protože byl vysazen kolem roku
1910 u statku, v té době všude kolem jen pole a louky. Na jejich místě postupně od roku
1939 vyrostlo město. I statek byl zbourán, jen jasan přežil. A zde je vlastně centrum města
– náměstí s upraveným parkem a fontánou a kolem obchody a škola. Odsud jsem
pokračoval po červené turistické značce, podjel jsem železnici, hlavní silnici pro změnu
nadjel a byl jsem v Sezimově Ústí I, kde byla mým cílem vila bývalého prezidenta
Dr. Edvarda Beneše.
Vilu si nechal Dr. Beneš, ještě jako ministr, se svou manželkou Hanou postavit v letech
1930-1931 na vrchu Kazatelna (údajně zde také kázal Jan Hus) po vzoru venkovských
stavení na jihu Francie. Po smrti bezdětné Hany Benešové v roce 1974 (Beneš zemřel
1948) podle její závěti měla vila s pozemky připadnout muzeu v Táboře, avšak dům byl
převeden do majetku Úřadu vlády a celý objekt byl uzavřen. Vila prošla od roku 1937 do
roku 2009 různými úpravami a přístavbami. Teprve v roce 1990 byl pro veřejnost
zpřístupněn rozsáhlý anglický park s hrobkou E. Beneše a jeho choti. I v posledních letech
část vily slouží jako luxusní apartmá pro předsedu vlády (pro ostatní členy a zaměstnance
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vlády byla adaptována bývalá správní vila na okraji pozemku). Podstatné části vily však
byla vrácena původní podoba a slouží jako muzeum. Vila je veřejnosti přístupná teprve od
roku 2009, bývalo to jen dva dny v roce, poslední asi tři roky o víkendech pár měsíců
v roce po předchozí rezervaci. Rezervaci jsem neměl, ale doplnil jsem skupinku akorát na
maximální počet 15 osob, takže jsem měl štěstí a prohlédl si všechny místnosti, které
Benešovi užívali, vybavené původním nebo dobovým (mnoho věcí bylo rozkradeno
Němci za války) nábytkem a dalšími předměty. V parku je dále památník, který je rovněž
věnován životu a dílu Dr. E. Beneše.
Po téměř hodinové prohlídce s průvodcem jsem se vydal na zpáteční cestu – po modré
turistické značce přes chatovou osadu a tábořiště u jezu Soukeník s občerstvením a stále
dál těsně kolem řeky Lužnice až do Plané nad Lužnicí (moc pěkná cesta), státovku jen
přejet u mostu, kolem nádraží, podjet koleje a byl jsem na Strkovské ulici. Bohužel kopec,
další kopec do Košic a další za Košicemi, k tomu vedro, takže nezbytná občerstvovací
zastávka v minipivovaru Kuna v Brandlíně a z Tučap jsem volil změnu – přes Katov,
Záluží a Chotěmice. Hezky strávený den a v nohou něco přes 60 km.
Ant. Stára
Hrobka manželů Benešových

Lípa u myslivny Nechyba

Košice – pomník obětem 1. světové války

Benešova vila
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Košice – kaple sv. Anny

Kozí hrádek

Rybník Jezero

SPORT
Zedníková akademická mistryně republiky
Martina Zedníková v polovině září získala titul
mistryně republiky za Karlovu univerzitu na
Akademickém hokejovém mistrovství České
republiky. Jedná se o mistrovství ženských
univerzitních týmů. Turnaj se hrál ve Slaném ve
dnech 11. až 12. září. Tímto vítězstvím se
kvalifikovala na světovou Univerziádu v roce 2021.
Martina již má celkem devět titulů mistryně
republiky (7 krát v hokeji a 2 krát v hokejbale). V letošním roce se kvůli koroně hokejové
ani hokejbalové soutěže nedohrály a tak Příbram (hokej) a Slávie (hokejbal), za které
Martina hraje, žádný titul nezískaly (přestože v soutěžích s přehledem vedly). Na
fotografii Martina Zedníková s medailí za 1. místo v letošním akademickém mistrovství
republiky.
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Tělocvična
V současné době je tělocvična přístupná. Použití dezinfekce u vchodu je povinností.
Rozpis najdete na tomto odkazu: https://www.destna.cz/volny-cas/telocvicna/.
Trénink fotbalu děti
Trénink probíhá každé pondělí od 17:00 – 18:00. Vzhledem k nestálému počasí budeme
trénovat jenom v tělocvičně, každé pondělí ve stejný čas.
Ping pong
Po fotbalovém tréninku od 18:15 – 19:30 bude probíhat trénink ping pongu bez
věkového omezení. Kdo má chuť začít pravidelně hrát ping pong, je zván. K dispozici jsou
dva stoly. Pro informace volejte Pavel Kučera – 607 937 291.
Pavel Kučera – předseda TJ Sokol Deštná
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sauna v Deštné
Pravidelně každou sobotu na hřišti v kabinách TJ Sokol.
Ženy 16:00 – 18:00
Muži 18:10 – 20:30

Informace u Kamila Šindeláře – tel: 606 755 231
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ZIMNÍ TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÝ MEDER – SLOVENSKO
OD 3.10.- 13.12.2020 JEZDÍME KAŽDÝ VÍKEND TERMÁLNÍ BAZÉNY!!
VŽDY 2x UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ + PLACENÉ VSTUPY DO BAZÉNŮ!!
CENA: 3.690 Kč / osoba – děti do 10 let – 2.230 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------TERMÁLNÍ LÁZNĚ – HEVÍZ – MAĎARSKO
DATUM: 13.11. - 15.11.2020
UBYTOVÁNÍ VE 4**** HOTELU S POLOPENZÍ
CENA: 6.460 Kč / osoba
Děti do 10 let – 2.860 Kč
HOTEL NATURMED CARBONA
REZERVACE MOŽNÁ DO 10.10.2020!!
---------------------------------------------------------------------------------------------VINNÉ SKLÍPKY MORAVA
DATUM: 21.11 – 22.11.2020
1x UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ
DEGUSTACE VÍN S OBČERSTVENÍM VE VINNÉM SKLÍPKU
CENA: 2.780 Kč / osoba
REZERVACE MOŽNÁ DO 10.10.2020!!
---------------------------------------------------------------------------------------------ADVENTNÍ TRHY -WIEN
DATUMY: 28.11. - 5.12 – 12.12. - 19.12.
CENA: 460 Kč / osoba
ODJEZDY DLE DOMLUVENÝCH NÁSTUPNÍCH MÍST
---------------------------------------------------------------------------------------------SKI – ŠPINDLERŮV MLÝN
DATUM: 20.1. - 23.1.2021
3x UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ
WELLNESS ZONA V HOTELU K DISPOZICI!!
ODVOZ NA SJEZDOVKY V CENĚ!!!
CENA: 7.680 Kč / osoba
Děti do 10 let – 4.290 Kč
REZERVACE MOŽNÁ DO 23.12.2020!!
---------------------------------------------------------------------------------------------REZERVACE A INFORMACE
www.LVA–TOUR.webnode.cz
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