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30. ROČNÍK

CENA 10 Kč

U příležitosti 30 let od Sametové revoluce se uskutečnila společná akce města a školy. Foto: M. Šole.

Poslední listopadový den připravil Sbor pro občanské záležistosti Setkání dříve narozených v KD Deštná.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE

Vážení čtenáři,
konec roku nám přináší čas klidu a pohody, je tu advent, Mikuláš, Vánoce
a Nový rok. Přeji vám všem jménem zastupitelů města, zaměstnanců města
vše dobré, prožijte příjemné svátky a do nového roku vstupte tou pravou
nohou, plni zdraví a odhodlání.
Děkuji za spolupráci všem, kteří se aktivně podílí na dění ve městě, děkuji
těm, kteří městu pomáhají, spolupracují s námi a není jim lhostejný život občanů. Přeji si,
abychom byli v Deštné a Lipovce spokojeni.
Přeji vám příjemné čtení posledního letošního zpravodaje a těším se na další, již 31. ročník
a na všechny příspěvky pravidelných dopisovatelů i na ty nové.
Info z veřejného zasedání Zastupitelstva města Deštná, které se uskutečnilo ve čtvrtek
28. listopadu. Zúčastnilo se 8 zastupitelů. Projednáno bylo:
- Výjimka z počtu žáků v ZŠ Deštná – bez výhrad byla schválena výjimka, kterou jsme
se zavázali hradit výdaje, které budou třeba hradit nad krajský normativ pro platy
pedagogů či nepedagogů. Naše škola má v současné době 108 žáků, ideální by byl
počet 135. Pro příští rok se mění financování základních škol a Deštná by si měla
polepšit a dostat více peněz. Ušetřené peníze budou použity na investice ve škole.
- Pokračujeme v realizaci sítí v lokalitě Za školkou. Stále jsou volné 2 parcely. Zájemci
o pozemky se mohou informovat na MěÚ. Cena je stále příznivá, a to 350 Kč bez DPH
za m2. Při kolaudaci do 3 let od koupě vracíme 50 Kč bez DPH za m2.
- Díky změně zákona o místních poplatcích jsme nuceni vydat či upravit obecně
závazné vyhlášky. Vydány byly nyní tři – o poplatku za psy, o poplatku za odpady a o
poplatku z pobytu. Všechny naleznete na webu a úřední desce města. Pozitivní změna
se stala u vyhlášky o poplatku za odpady, kdy se mění poplatek ze současných 600 Kč
na 500 Kč. Dále můžete získat další slevy na základě získaných ekobodů, hodnota
jednoho ekobodu je 10 Kč. Poplatek je splatný k 30. dubnu.
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- Budeme se hlásit do dotačního Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Chceme
získat prostředky na okna a dveře ve Zdravotním středisku, na měřiče rychlosti a na
úroky z úvěrů.
- Od května příštího roku se mění DPH u vodného a stočného. Rozhodnuto bylo, že se
nebude měnit základ daně, vodné 33 Kč a stočné 37 Kč, ale rozdělí se na fakturách
platby v poměru 8/12 s DPH 15% a 4/12 s DPH 10%.
- V poslední fázi je příprava rozpočtu na rok 2020. Ve druhém prosincovém týdnu se
k němu zastupitelé ještě dvakrát sejdou a poté bude zveřejněn jeho návrh na úřední
desce.
- O dalších bodech zasedání se můžete dočíst v zápise, který je uložen na podatelně
MěÚ u matrikářky Hany Klusáčkové.
Chtěl bych tímto poděkovat Pavle Tomšů za její
práci pro město. Pavla se rozhodla po 11 letech u
města odejít a využít pracovní příležitost v místě
svého bydliště. Přeji jí v pracovním i osobním
životě jen to dobré.
Od prvního prosince máme matrikářku novou, je jí
paní Hana Klusáčková ze Světců.
Vánoční a povánoční otevírací doba městského úřadu
23.12. zavřeno pro veřejnost
27.12. otevřeno od 7:00 hod do 14:30 hod
30.12. otevřeno od 7:00 hod do 16:30 hod
31.12. zavřeno pro veřejnost (není úřední den)
David Šašek, DiS., starosta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jubilantům k významným narozeninám
Panu
Paní
Panu
Panu
Panu
Panu
Panu
Panu
Panu
Paní

Josefu
Janě
Vlastimilu
Josefu
Václavu
Františku
Františku
Jaroslavu
Františku
Marii

Hořkému
Kotyzové
Bendovi
Hrabáčovi
Vichrovi
Poslušnému
Drsovi
Buštovi
Stejskalovi
Beranové

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

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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Do života vítáme
Ladislava S o c h o r a
Malému Ladíkovi přejeme hodně zdraví, štěstí, radostné dětství a rodičům blahopřejeme.
Blahopřáli jsme

Paní Marie Hojerová oslavila 85. narozeniny v kruhu své rodiny.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECHNICKÝ ÚSEK MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací technického úseku města Deštná v listopadu 2019:
- V ulici Adamská se dokončila přestavba mostu. Při asfaltování mostu byla
vyasfaltována i část Podfarské ulice, od hlavní silnice dolu na křižovatku u kapličky.
- V lokalitě Za školkou pokračuje výstavba kanalizace. Máme hotové místo připojení na
stávající kanalizaci, první a druhou odbočovací šachtu. Byly přeloženy kabely Cetinu.
Připravujeme výkop pro připojení vodovodu.
- V městských lesích probíhá výsadba stromků, v zemi je prvních 1700 smrků, 1800
javorů, 2800 dubů a 900 modřínů.
- Pod poštou byla opravena střecha nad částí stodoly, kterou využíváme jako sklad.
- 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:
- Opravu hřbitovní zdi, probíhá výběrové řízení.
Upozorňujeme majitele nemovitostí, že před zimou je nutné řádně zajistit vodoměr
před případným poškozením mrazem!!!
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V případě prasknutí vodoměru a úniku vody je nutné neprodleně informovat technický
úsek města a co nejdříve provést opravu a následné zabezpečení vodoměru před mrazem.
Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a termíny svozu v roce 2019:
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
Prosinec - pondělí 9.12. a 23.12. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní.
Prosinec - pondělí 9.12. a 23.12. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Prosinec v pátek 20.12.2019.
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 prosinci dostupné po zavolání na telefon
607 937 291 – P. Kučera.
Ve sběrném místě vybíráme pouze tyto odpady:
Baterie, barvy, spreje, železný odpad, žárovky a zářivky.
Elektroodpad (lednice, pračky, sporáky, televize, počítače, monitory, vysavače,
mobily, mikrovlnky, atd.). Malé elektrospotřebiče je možné také odložit do kontejneru u
zadního vchodu do KD a do kontejneru ve vestibulu MěÚ.
Palivové dřevo
- 138 Kč/prm – větve po kácení – výřez - samovýrobou
- 483 Kč/prm – měkké dřevo (např. borovice, smrk, topol, lípa, modřín, vrba)
- 1035 Kč/prm – tvrdé dřevo (např. olše, bříza, buk, dub, jasan, javor)
(prm = prostorový metr – dřevo skládané do rozměru 1m x 1m x 1m)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vytěžené dřevo je odběratel povinen zaplatit dle uvedené
splatnosti na základě vystavené faktury po odběru dřeva na bankovní účet
č. 0600434339/0800, nebo ihned po odběru v pokladně města Deštná.
Pokud máte jakékoliv připomínky nebo náměty na úklid, opravy a úpravy v Deštné a
Lipovce, ozvěte se nám (podatelna@destna.cz, 384 384 231, 607 937 291, osobně).
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Rádi s vámi jakýkoliv návrh prodiskutujeme, popř. ho dle možností rozpočtu
zrealizujeme nebo zařadíme do rozpočtu na další roky.
Vedoucí technického úseku Pavel Kučera

Těžba dřeva v městských lesích po kůrovci.

Kanalizace Za školkou.
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Most a chodník Adamská ulice.

Střecha stodoly pod poštou.
ORDINACE DĚTSKÉ LÉKAŘKY
Provozní doba ordinace dětské lékařky mezi svátky:
23.12.
24. - 26.12.
27.12.
30.12.
31.12.
1.1.
od 2.1.

800-1000 - ordinace Kardašova Řečice
svátky
800-1000 - ordinace Deštná
800-1000 - ordinace Kardašova Řečice
dovolená - akutní případy ošetří ambulance dětského oddělení Nemocnice
J. Hradec
svátek
běžná ordinační doba

Aktuální informace vždy na www.pediatr-recice.cz , ev. volejte 725 373 032.
Přejeme všem obyvatelům Deštenska pohodové Vánoce a hodně zdraví do nového roku.
MUDr. Jana Sedláčková a sestra Martina Michálková
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ
Výlov Kačležského rybníka
V pátek 1.11. jsme se se žáky 3., 4. a 5. třídy jeli podívat na výlov Kačležského rybníka.
Na začátek si děti poslechly několik informací z historie i součastnosti tohoto rybníka.
Následovala diskuse a zodpovídání vznesených dotazů. Dále jsme se přesunuli na molo,
kde bylo možné si vše prohlédnout zblízka. Nechyběla ani ukázka živých ryb a někteří
žáci si je dokonce pohladili. Další částí programu byla skupinová práce s pracovními listy.
Nejvíce děti zaujalo hledání raků a škeblí na dně rybníka.
I přes všudypřítomnou zimu jsme si výlov užili a vybaveni „suvenýry“ odjížděli zpět do
Deštné. Moc děkujeme p. Kotyzovi za skvělou přednášku a komentované provádění touto
akcí.
Mgr. B. Bednářová, Mgr. P. Havelková, Mgr. Z. Machartová

Návštěva Městského úřadu
Dne 12.11. (úterý) navštívila 5. třída Městský úřad. Děti přivítal pan starosta a připravil
pro ně Kroniku Deštné, Zpravodaj a fotoalbum. Tématem bylo 30 let od sametové
revoluce. Žáci hledali zápisy a informace spojené s rokem 1989, a to v Deštné. Nejvíce
informací k 17. listopadu a následných akcí našli v kronice. Téměř dvě strany byly
věnovány politickým událostem. Ve zpravodaji se zavzpomínalo na 50. výročí uzavření
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českých vysokých škol, popravy a uvěznění studentů. K. Klik zde
uveřejnil výňatek ze vzpomínek na 17. listopad 1939
PhDr. J. Klika, deštenského rodáka. Pracoval v Hlávkových
kolejích a do roku 1937 byl jejich ředitelem. Znal studenta
J. Opletala, který byl chovancem těchto kolejí a působil jako
místopředseda studentské samosprávy. Nejzajímavější bylo
fotoalbum s černobílými fotografiemi, které zastihly dobové
momenty. Pátrání v dějinách Deštné bylo zajímavé, poutavé a
naučné. Určitě to není naše poslední návštěva a těšíme se na další.
Mgr. B. Bednářová

Projektový den
Dne 15. listopadu jsme měli tu čest seznámit se s lidmi, kteří se přímo účastnili a
zapojovali do událostí 17. listopadu 1989, kterých se celý projektový den týkal.
Kromě diskuze s pedagogy nás navštívili dva zajímaví hosté. Jako první nám přišel o
svých zážitcích a dojmech povyprávět PhDr. Tomáš Horyna. Jeho příběhy z revoluce byly
zajímavé a skvěle podané. Některé části byly až neuvěřitelné. Pro nás, kteří jsme minulý
režim nezažili, bylo vyprávění místy děsivé.
Po další hodině, ve které jsme si povídali s panem ředitelem, nás přišel navštívit další
host, tentokrát z Jindřichova Hradce – Mgr. et MgA. Zdeněk Kasper. Jeho příběhy nás
opravdu děsily. Když nám pan Kasper vyprávěl o vyslýchání, vyhrožování a mlácení,
které ze strany komunistů zažil, tak se některým zatajoval dech.
Celý den byl velmi povedený a všichni jsme rádi, že jsme slyšeli příběhy přímo od lidí,
kteří všechny události zažili.
Lada Krátká, 9. třída
Návštěva hřbitova a knihovny
31. říjen jsme se 3. třídou pojali jako den Dušiček a Halloweenu. Ve škole jsme si na tohle
téma nejdříve popovídali, nazdobili jsme svícny ze sklenic a vyrazili ke hřbitovu. Tam
jsme uctili památku zesnulých zapálením svící na jejich hrobech. Naše další cesta vedla do
deštenské knihovny. Zde se děti dozvěděly zajímavosti o tom, jak se slaví Památka
zesnulých ve světě. Den se vydařil a byl zpestřením běžného školního vyučování.
Mgr. Zuzana Machartová
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Ukončení kurzu bruslení a zahájení plaveckého výcviku
Ve středu 27.11. děti absolvovaly první letošní plaveckou lekci
v jindřichohradeckém plaveckém bazénu. Jednalo se o hodinu
náhradní, a proto probíhala netradičně odpoledne. I přesto byly děti
nadšené. Oficiální začátek plaveckého kurzu bude v úterý 10.12. již
v tradičním dopoledním čase. V tomto školním roce se žáci 1. a 2.
třídy rozloučí s kurzem bruslení v úterý 3.12. a navážou na něj
rovnou plaveckým výcvikem.
Mgr. Zuzana Machartová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v měsíci listopadu
Měsíc listopad se ve školce nesl v duchu příchodu zimy, teplého oblečení, příjezdu sv.
Martina na bílém koni, prvních sněhových vloček, vitamínů a bacilů a také jsme poznávali
své tělo. Na vycházkách jsme pozorovali první plíživé krůčky zimy a chování zvířátek
před zimou.
Z kraje měsíce jsme měli projektový den s názvem „LES“, který si pro nás připravily
paní učitelky a myslivec pan František Poslušný. Společně jsme navštívili pana myslivce
doma, kde nám ukázal zvířátka, která zachránil, např. lasičku a zajíčka. Ale také jsme
mohli vidět křepelky a bažanty. Po prohlídce jsme pokračovali k lesu ke krmelci. Cestou
jsme se učili stopovat zvěř a užili si spoustu legrace. Panu Poslušnému moc děkujeme za
krásně připravené dopoledne.
Dále jsme se v listopadu také účastnili oslav „30 let svobody“. S rodiči a p. učitelkami,
s kamarády ze školy a školky jsme se v neděli sešli na náměstí v Deštné. Společně jsme
vyslechli proslov pana starosty a pana ředitele a poté jsme s našimi lampionky a světýlky
obešli náměstí.
Také jsme již splnili třetí úkol z Domestosu. Tentokrát jsme si vyrobili makrofága, který
nám pomáhá v boji proti bacilům a připomíná nám správné mytí rukou po návštěvě
toalety. V prosinci nás již čeká úkol poslední.
Třída „Broučků“ 21.11. zahájila kurz plavání. Do bazénu v Jindřichově Hradci jezdí
společně s kamarády z MŠ v Mnichu. Také během listopadu Broučci zvládli nacvičit
pásmo básniček a vánoční písničku. S tímto programem vystoupili na Setkání dříve
narozených.
Poslední týden jsme již zahájili adventními přípravami. Navštívili jsme Pohádkovou
kovárnu v Selibově, kde nám hastrmánek přiblížil lidové zvyky Vánoc našich babiček. S
čertíkem si pro nás připravil pohádkovou cestu, kde jsme poznávali známé pohádky a
jelikož jsme dobří znalci pohádek, tak za odměnu jsme našli poklad. Potom nás zavedli za
andílkem a Červenou karkulkou, kde jsme si s jejich dopomocí vyrobili krásný zvoneček,
aby i k nám domů o Vánocích přišel Ježíšek. Byl to krásný výlet, kde jsme nasáli
nádhernou vánoční atmosféru.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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Po výletě jsme společnými silami nazdobili školku, udělali vánoční svícínek a
adventní kalendář. Již nyní se moc těšíme na tu krásnou atmosféru, která nás bude
doprovázet po celý prosinec.
Letos se také sejdeme na Vánoční dílně, která se bude konat odpoledne 10.12.2019
v prostorách ZŠ. Paní učitelky si pro nás připraví krásné vánoční tvoření a společně se
naladíme na vánoční pohodu.
Z celého srdce bychom chtěli poděkovat našim sponzorům za dary. Děkujeme!
Všem vám přejeme krásné a pohodové prožití Vánoc a do roku 2020 hlavně zdraví,
štěstí a lásku!
To vše vám ze srdce přejí děti a učitelky MŠ.
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ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ A MŠ DEŠTNÁ
Nabízíme občanům, důchodcům, maminkám na MD, rekreantům a
ostatním stravování ve Školní jídelně Deštná nebo případně i rozvoz
obědů. Cena jednoho oběda je nově 71 Kč. V případě jakéhokoli dotazu
volejte: ředitel ZŠ - 384 384 280, reditel@zs-destna.cz; vedoucí ŠJ - 384 384 263,
sjdestna@centrum.cz.
JÍDELNÍ LÍSTEK PROSINEC 2019
04.12. ST
05.12. ČT
06.12. PÁ

09.12. PO
10.12. ÚT
11.12. ST
12.12. ČT
13.12. PÁ

16.12. PO
17.12. ÚT
18.12. ST
19.12. ČT
20.12. PÁ

Přidělaná s koprem
Hrachová kaše, uzená krkovice, okurka, chléb, čaj
Rajská s písmenky
Krůtí maso na žampionech, divoká rýže, čaj
Česneková s bramborem
Květák s vejci, vařené brambory, okurkový salát, čaj

KNEDLÍK

Rybí s polentou
Milánské špagety s krájenými rajčaty sypané sýrem, čaj
Fazolová s mrkví
Kuřecí nudličky na zelenině, rýže s kuskusem zdobená červ. paprikou
Květáková
Smažený vepřový řízek, bramborový salát, čaj
Nudlová se zeleninou a cizrnou
Hovězí maso vařené, koprová omáčka, knedlíky s ovesnými vločkami
Boršč s červenou řepou
Vepřový guláš, chléb, čaj
KRUPICOVÁ KAŠE
Pórková
Popelčina sekaná, bramborová kaše, obloha, čaj
S kapáním a pažitkou
Svíčková na smetaně, houskový knedlík, čaj
Z vaječné jíšky a zeleniny
Vepřové maso v kapustě, brambor, čaj
Babiččina bramborová
Kuře na paprice, těstoviny, čaj
KNEDLÍK
Z míchaných luštěnin
Jihočeské rizoto z vepřového masa s bulgurem, okurkový salát, čaj
*****************************************************
PŘEJEME VŠEM STRÁVNÍKŮM KRÁSNÉ VÁNOCE A DO
NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A POHODY.
VAŠE KUCHAŘKY.
Změna jídel a alergenů vyhrazena.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
- 13 -

PŮLSTRÁNKA (MOŽNÁ I VÍCE) SDH DEŠTNÁ
V pondělí 25.11.2019 – ve 14:41 hodin byla naše jednotka vyslána operačním střediskem
k monitoringu nahlášeného plamenného hoření větví v katastru obce Drunče. K zásahu
vyjelo 5 hasičů s CAS 25. Na místě zjistili, že se jedná o nenahlášené pálení větví, které
náhodně projíždějící řidič ohlásil operačnímu středisku jako požár. Osoba provádějící
pálení byla příslušníky naší jednotky poučena o způsobu nahlášení pálení větví
hasičskému záchrannému sboru, a poté se jednotka vrátila na základnu.
V souvislosti s výše popsaným zásahem si dovoluji opět upozornit na nutnost ohlásit
každé pálení klestu nebo větví buď pomocí internetové aplikace „hlášení pálení“ nebo
telefonicky Krajskému operačnímu středisku v Českých Budějovicích. Pokud budou hasiči
o takovémto pálení vědět, nebudou nuceni vyjíždět zbytečně k neexistujícímu požáru.
V sobotu 30. listopadu jsme již tradičně ozdobili vánoční strom v parku u kostela.
Snažili jsme se ozdobit vánoční strom co nejlépe, ale jak se nám to povedlo, vidíme vždy
až po setmění, tak doufáme, že se nám dílo podařilo a vánoční strom se bude líbit. Chtěl
bych požádat zejména mladší ročníky aby krotili svůj temperament a po stromě nelezli a
nevěšeli se na instalované osvětlení. Doufáme, že vše zůstane na svém místě a
nepoškozeno až do svátku Tří králů.
Letošní poslední akcí SDH bude již tradiční příprava občerstvení na slavnosti rozdávání
Betlémského světla, tentokrát netradičně v neděli 22. prosince v 16:45 v parku u kostela.
Tímto vás zveme na tradiční Hasičský bál v sobotu 11. ledna 2020 od 20 hodin v KD
Deštná. Hraje Baret. Předprodej vstupenek na MěÚ u pí Janotové.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám jménem sboru i jménem svým poděkoval
za přízeň, kterou Sboru dobrovolných hasičů Deštná věnujete a popřál vám krásné a
nerušené prožití svátků vánočních a do nového roku jen to nejlepší.
Za Sbor dobrovolných hasičů Deštná
Ing. Petr Janota, starosta SDH Deštná
Z NAŠÍ KNIHOVNY
Přichází k nám prosinec, měsíc laskavosti, větší vzájemné ohleduplnosti a
krásných přání, protože jsou s ním spojené Vánoce a konec roku. V žádném
jiném měsíci si navzájem nepřejeme štěstí a zdraví tolikrát, jako v prosinci.
Vlastně je to takové slovní pohlazení, které si vyměňujeme i se zcela cizími lidmi. A je to
upřímné, cítíme to tak, jsme tou předvánoční atmosférou nabití. Tak s tím nešetřeme a s
radostí krásná slova rozdávejme i přijímejme. Ten příchod Vánoc býval vždy jaksi
postupný, lehounce, po špičkách. Ale mám pocit, že to tak čím dál více přestává být.
Obchodníci nám Vánoce vnucují již od září a to, co by mělo přicházet pozvolna, po
krůčcích a měli bychom se na to těšit, nám kolikrát až znechucují. Křiklavě a bezohledně
se na nás valí reklamy v televizi, na ulici, v letácích. Vánoce, ty krásné svátky, jsou někdy
až v pozadí. Do popředí se dere obchod, zisk. Ale i města a vesnice se předhánějí, kdo
bude mít výzdobu dříve, takže máme Vánoce většinou všude už od listopadu, ne-li dříve.
Ježíšek se vytrácí, slovní spojení, že „Vánoce jsou svátky klidu a pohody“ pomalu
přestává platit. Agresivně se k nám dere Santa Klaus, který nám se svým sobím spřežením
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hlásá, že Vánoce jsou svátky bláznivé, že je potřeba navléci se do veselých, barevných
svetrů s dětinskými obrázky a šílenými vzory a vesele a především hlučně svátky oslavit.
Co na tom, že o týden později máme další příležitost se stejně hlučně loučit se starým
rokem a vítat nový. Jsme válcováni americkým pojetím Vánoc. Zjistila jsem, že i Mikuláše
na čokoládových figurkách nahradil „oblíbený“ Santa.
Když jsem byla malá holka, tedy skutečně kdysi dávno, se k nám pro změnu snažil vetřít
obtloustlý bodrý stařík… Naštěstí to brzy vzdal a vrátil se tam, kde je doma. Lidé ho tu
kupodivu nechtěli a nechybí jim. Jenže Dědu Mráze teď nahradil Santa Klaus. Takže
z bláta do louže. Proč musíme přijímat stále něco cizího? Zapomeneme opravdu na to, že
naším symbolem Vánoc je jezulátko v jeslích obklopené láskou a bezpečím? Zapomeneme
na to, že symbol dítěte vyzývá ke klidu a rozjímání? Že Vánoce jsou oslavou zázraku
zrození a pokračování života? Doufám, že nezapomeneme, že se proti tomu blázinci okolo
obrníme a Vánoce si prožijeme v klidu a pohodě tak, jak jsme po léta zvyklí. To vám všem
za sebe i naší knihovnu ze srdce přejeme. Stejně tak v novém roce hodně štěstí, zdraví,
pevné nervy, radost ze života a hlavně zdravý rozum.
Pozvánka
Tak jako každým rokem i letos připravujeme pro děti malý knihovní předvánoční večírek.
S dětmi se sejdeme 20.12.2019 v 17 hodin. Budeme si zpívat, povídat, hrát a tvořit až do
19:30 hodin. Určitě i tentokrát budeme hrát oblíbenou židličkovanou a užijeme si spoustu
legrace. Velice se na vás těšíme.

Uzavření knihovny
Knihovna bude opět mezi svátky uzavřena, naposledy budeme mít otevřeno 19.12.2019 a
těšit se na vás budeme na Tři krále, tj. 6.1.2020.
LiSt

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 2019
Karl Ditters von Dittersdorf
1739-1799
Díl IV: V biskupských službách
V minulém díle našeho vyprávění jsme opustili 25letého K. Ditterse při nástupu do
biskupské služby u Adama Patačice ve Velkém Varadíně - dnešní rumunská Oradea.
Oradea leží v Transylvánii nedaleko hranic s Maďarskem a najdeme zde krásnou krajinu,
romantickou barokní architekturu z dob Rakouska - Uherska i typické balkánské panelové
sídliště. Je to multikulturní dvojjazyčné město, kde ¼ obyvatel jsou Maďaři. Ne nadarmo
je nazývána bránou Balkánu do Evropy. Nachází se zde impozantní barokní katedrální
bazilika Nanebevzetí Panny Marie, která se pyšní titulem největší barokní stavby v
Rumunsku. Její stavba vrcholila právě v době biskupského úřadu A. Patačice a za pobytu
K. Ditterse. Z toho možno usuzovat, jak důležité centrum monarchie Velký Varadín byl.
Po příjezdu byl Karel, ač nejmladší z celé třicetičlenné kapely, jmenován jejím ředitelem.
Hned od počátku zde zavádí „vídeňský” způsob hry - vsedě a orchestr sedí čelem k
obecenstvu. Každou neděli a úterý byly pořádány koncerty. Všichni kanovníci, císařští
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důstojníci i veškerá místní šlechta měli na koncert přístup a po skončení byli pak všichni
biskupovými hosty.
Biskup realizuje i další Dittersův nápad - zřízení malého zámeckého divadla. Zde jsou
uváděny první Karlovy singspiely a kantáty. V době adventní jsou představena biblická
oratoria. Sám Ditters ve svých vzpomínkách přiznává, že svým pobytem ve Velkém
Varadíně a svými skladatelskými pokusy v divadle nabyl zkušeností a znalostí, jež mu
později pomohly k zaslouženému úspěchu.
Leč ještě jedna vášeň ho zde provázela, a to byly hony, zvláště v močálech. Odtud
pochází počátek pozdějších zdravotních obtíží.
A tak velmi příjemně plynul čas v odlehlé části monarchie, ale této idyle měl být brzy
konec. Jeden z kanovníků nemohl přenést přes srdce, že nebyl biskupem Patačicem
jmenován na probošta a zaslal stížnost k samotné císařovně. Biskup prý si nejen vydržuje
stálé divadlo, ale nechává v něm hrát v adventě a postě komedie. A po celý rok pořádá
bály a maškarní plesy. Ač udání bylo přehnané a lživé, mělo za následek rozpuštění
divadla i biskupské kapely.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Velký Varadín /Oradea/ na starém obraze

Ditters se rozhodl strávit léto ve Vídni a začátkem podzimu se chystal nastoupit velkou
cestu po Evropě.
V Terstu se setkává s hrabětem Lambertem, zemským správcem císařského vévodství
slezského. „Co kdybyste své evropské turné započal ve Slezsku - v Opavě, dále můžete
pokračovat přes Varšavu, Gdaňsk, Hamburg do Holandska, Anglie, Francie a pak do
Itálie...” navrhl hrabě. A tak Karel již čtvrtého dne seděl ve voze hraběte Lamberta a mířil
do Opavy.
Pak už byl jen malý krůček k osudovému setkání Ditterse s vratislavským biskupem
Filipem Gothardem Schaffgotschem, toho času pobývajícím na zámku Jánský Vrch ve
slezském Javorníku. Kníže - biskup pocházel z vážené rodiny hrabat Schaffgotschů,
jejichž kořeny sahají až k polskému královskému rodu Piastovců. Pro nás je zajímavé, že z
tohoto rodu pocházel i první českobudějovický biskup Jan Prokop Schaffgotsch (+1813), i
biskup brněnský Jan Antonín Schaffgotsch (+1870).
Sám vratislavský biskup Filip Gothard byl znám svým světáckým vystupováním i
členstvím v zednářské lóži. Dittersovi nabízí vstup do svých služeb s platem hodným
panovnické dvorní služby a k tomu později i významné společenské posty.
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A tak z pouhé slezské zastávky se stává 28letá služba na dvoře vratislavského biskupa
Schaffgotsche.
V příštím díle zpravodaje završíme vyprávění o životní a umělecké pouti Karla Ditterse a
dovíme se i něco více o jeho potomcích.

F. G. Schaffgotsch
Připravila Michaela Kotyzová.

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Na silnici do Prášil......
jeden z písničkových hitů šedesátých let minulého století připomínal těžkou
práci cestářů. Chápeme, že cesty spojující lidská sídliště byly vždy v
pozornosti cestujících. Proto mocnáři začali budovat pevnější silné cesty
(silnice), z potřeby obchodu i vojenství. K jejich udržování byly určeny
oddíly vojenské i civilní. V Čechách bylo opravování zemských cest – později silnic –
součástí povinných robot poddaných.
Přenesme se do nedávných dob 19. - 20. století na Deštensko. Tehdy byly úředně
vymezeny státní, obecní a soukromé cesty. Státní cesty – silnice – měla na starost okresní
hejtmanství prostřednictvím aparátu údržby - cestářů. S jejich výběrem pomáhaly obce,
doporučující vhodné osoby. Na jednotlivé silniční úseky dohlédali okresní cestmistři. U
nás v Deštné je zachováno mnoho záznamů o práci místních cestářů. Určené spolehlivé
osoby fasovaly z okresního fondu kolečko (kotouč), krumpáč a lopatu. Cestář měl určené
dny (pondělí, úterý, čtvrtek a sobotu), kdy musel být zastižen při práci na silnici. Hodně
záleželo na terénu, kudy silnice vedla. Někde se objevovaly tzv. "houpačky", nebo
"ouvary", místa, kde bažinaté podloží dělalo problémy. Tady se cestář nadřel - do hloubky
vykopával bahno, zavážel jámu kamenem a navrch šotolinou (hlinito-písková směs). Ale
stejně to nadlouho nepomohlo.
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Jednou z povinností cestáře byla údržba odvodňovacích příkopů (talut) podél silnice.
Při jejich vykopávání do určeného profilu zeminu dával na hromádky, které se zájemcům
prodávaly. Byl to kvalitní humus, ze silnice spláchnutého kravského i koňského hnojiva.
Naftové ani olejové přísady tehdy nebyly! Stávalo se, že jmenovaní cestáři byli pro
nedbalou práci propuštěni. Ona také jejich odměna – 240 korun za rok – byla celkem
bídná. Na deštenský úřad museli odevzdat nářadí - pro dalšího cestáře.
Stálé potíže měla Deštná se svojí obecní cestou do Březiny. Byla ve špatném stavu a
březinští na údržbu nechtěli přispět. Naopak si stěžovali na její povrch na okresní
hejtmanství, zvláště v zimě "honili" deštenské k častému odklízení sněhu z ní. Městský
úřad proto usiloval převést tuto cestu do správy okresu (1908).
Zlá doba na cestáře přišla v době německé okupace (1939-1945). Zanedbávání
povinností bylo Němci považováno za sabotáž a trestáno!
Tehdy ve válečných létech byly mrazivé zimy s přívaly sněhu a vichřicemi. Naši cestáři
museli časně ráno budit určené povozníky s koňmi (většinou Krbec, Janota, Zadražil), aby
zapřáhli do dřevěného, okovaného pluhu a vyjeli k protažení sněhem zavátých silnic.
Mnohdy to nestačilo a obecní policajt vybubnoval všeobecnou povinnost občanů (z
každého domu jeden dospělý) k prohazování závějí na silnicích!
Pamatuji poctivého cestáře Stanislava Kalkuse z Nedbalova čp. 190, pracujícího na
silnici do Světců. Když jednou od nás odcházel z podzimní besedy, se starostlivým
pohledem na tmavé mraky oblohy předpovídal: "Počítám, že se svalí sníh!"
Nová doba odsunula staré cestářské povolání do zapomnění. Ale známe to, milí čtenáři,
jaké jsou potíže se silničními stavbami a s údržbou stávajících. O proudu aut na silnicích
se tehdejším cestářům ani nesnilo! Mohli bychom s nadsázkou říci: šťastní to lidé!
F.K.

Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Rok 1989 – 3. část – dokončení nejdůležitějších
událostí.
Kino v Deštné:
V roce 1989 hrálo kino jen do 30.08. Potom nastala
rekonstrukce ve větším rozsahu. Byl sundán strop, který byl pronesen o 20 cm, předtím
došlo k úplnému vyklizení sálu a půdy. Na půdě byly uskladněny kulisy divadelních
ochotníků, největší část jich byla dána do bývalého skladu Výkupního podniku a novější
část byla převezena již do nového sálu. Židle byly dány do předem již hotového předsálí.
Do konce roku byl dán ještě nový krov a krytina – došlo k menšímu zvýšení stropu a
zdiva. Plány na rekonstrukci provedl Ing. Chalupský, rovněž vykonával stavební dozor.
Náklady v roce 1989 i s provozem byly 274.624 Kčs. Na mzdách bylo vyplaceno 103.000
Kčs. Poslední promítání filmu bylo 2. září 1989 a poslední akce v sále kina bylo zahájení
školního roku dne 4. září 1989, Na rok 1989 mělo kino v plánu promítat 132 představení a
skutečnost byla 126 představení. Návštěvníků bylo plánováno 5.800 a skutečnost byla
6.050 lidí. Tržba – plán 21.800 Kčs a skutečnost 24.075,50 Kčs. Nejvíce navštívený film:
„Slunce, seno a pár facek“, celkem 4 představení, tržba 4.146 Kčs.
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TJ Sokol v Deštné:
V roce 1989 měl Sokol 154 členů – 74 mužů, 30 žen, 17 dorostenců, 30 žáků a 3 žákyně.
Sokol byl rozdělen na tyto oddíly: fotbal, volejbal, ZRTV, tenis a stolní tenis. Fotbal
měl 3 družstva – muže, dorostence a žáky. Volejbal tvořily ženy a v tenise a stolním
tenise trénovali žáci a dorostenci. Větší akcí oddílu fotbalu byl turnaj o pohár 30. července
– zvítězil oddíl z Veselí nad Lužnicí (krajský přebor), na 2. místě byla Deštná (OP), na
3. místě J. Hradec a na 4. místě se umístila Bechyně. Hybnou silou a vedoucím oddílu byl
V. Kučera (dnes už st.).
Oddíl tenisu vedl V. Zedník a tvořilo ho 9 žáků, 2 žákyně a 2 dorostenci. Oddíl „A“
vyhrál s převahou okresní přebor a postoupil do krajského přeboru. Stejně na tom byli i
dorostenci. Oddíl „B“ žáků byl v okresním přeboru předposlední. Činnost oddílu stolního
tenisu byla totožná, byli to ti samí žáci a rovněž vedoucí byl stejný.
Oddíl základní a rekreační tělesné výchovy (ZRTV) měl 6 cvičitelek. V oddíle cvičily
pouze ženy a malé děti. Malé děti cvičila J. Staňková a ženy většinou J. Ratajová. Ženy
cvičily hlavně nápravné cviky.
Výběr zajímavých událostí v roce 1989:
- V dubnu byla provedena likvidace včelstev u Fr. Skůpy v Drunčích. Vyskytla se
zde nejhorší včelí nemoc – mor plodu. Včely byly spáleny i s úly. Celkem zde bylo
spáleno 18 úlů, všechny rámky a nářadí.
- V listopadu odešla do domova důchodců do Kardašovy Řečice paní Marie
Vyhnálková z náměstí. Byla nejstarší občankou v Deštné (88 roků) a její stavení,
které bylo ve špatném stavu, mělo být zbouráno.
- Vyšlo první číslo Deštenského zpravodaje.
- Otevření nového sálu v kulturním domě bylo provedeno 15. prosince 1989.
Kapacita sálu je asi pro 400 osob. Náklad na výstavbu byl asi 4.500.000 Kčs.
Slavnostní otevření bylo odpoledne 15.12. za účasti zástupců okresu a všech složek.
Večer pak bylo slavnostní vystoupení pražských herců a hudebníků.
Z kroniky vybrala J. Vichrová

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI, OSTATNÍ

Vánoční prodej ryb proběhne v pondělí 23.12.2019 v rybářské
stodole v ulici Na Zájezku v čase 900 - 1100.
Koupíte zde:
Kapra - 75 Kč/kg
Amura - 75 Kč/kg
Štiku - 200 Kč/kg
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Milí čtenáři,
již opět nastává zimní období, které někteří uvítají a jiní se raději schovají do tepla, ale
vždy je třeba si života vážit, protože máme tento život každý jen jeden a čas v něm rychle
utíká. Nezbývá tedy než život milovat, ať je jakýkoliv.
Starší lidé rádi vzpomínají na dětství a mládí a zdá se jim, že bylo tehdy vše krásné a
bez problémů. Já též vzpomínám na dětství v Deštné, kdy bylo v zimě všude plno sněhu,
na kopcích se všude sáňkovalo a na rybníčcích se bruslilo na prima bruslích, tzv.
„šlajfkách“, které se přišroubovaly k botám. To bylo všude veselo. O Vánocích měly děti
radost z malých dárků pod stromečkem zdobeným vánočním cukrovím a všichni se
radovali z toho, že mohou být spolu.
Nyní se vrátím ještě k výstavě „Výtvarníci Deštenska a širokého okolí“ v Kulturním
domě, která byla ke shlédnutí do konce měsíce září. V již dvacátém ročníku byly opět
obrazy, fotografie, kresby a též krásná keramika a jiné ruční práce. Tyto výstavy jsou
každoročně navštěvovány turisty i místními a jsou velmi oblíbeny. Uvádíme tedy některé
dojmy návštěvníků z knihy návštěv:
- výstava velmi krásná, gratulujeme a děkujeme za pěkné odpoledne zde strávené
- děkuji, jen tak dál, máme nové nadějné talenty a to je dobře
- výstava je každým rokem krásnější, děkujeme za možnost návštěvy
- hezká výstava nám připomíná dětství v Deštné u babičky a dědy
- krásná a zajímavá výstava, nádherné malby, pěkné fotky
- výstava se podařila a moc se nám líbila keramika
- opět vydařená výstava, líbila se nám Štěpánka Břízová, která je velký talent
- líbil se nám moc krásný vyšívaný ubrus paní Daniely Vrňákové i všechny ostatní
exponáty
- nádherná výstava, líbily se nám hlavně výtvory nových autorů a též paní Evy Kadlecové
- výstava se nám líbila, Deštná je plná šikovných lidí
- několik školních návštěv – 1., 6., 8. třída a školní družina, děkujeme, že můžeme mladým
talentům ukázat výtvarné dovednosti
- babička a děda Štěpánky Břízové děkují, že mohly být vystaveny ukázky tvorby jejich
vnučky
- každý rok píše neznámý básník nějakou žertovnou básničku k výstavě, letos je to
k obsáhlé výstavce keramiky:
Koupili si čtyři voli
keramiku ze stodoly
měli ji pak za chalupou
jenže voli strašně dupou
tolik peněz za ni dali
a pak si ji rozdupali.
Děkujeme všem za účast na výstavě i na její přípravě. Dále uvádíme dojmy
z 32. koncertu v kostelíku sv. Jana Křtitele v Lázních k poctě sv. Václava a též hudebníka
a skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu (1739-1799). Koncert se konal 22. září v 16:00
hodin a mohli jsme slyšet mnoho nových poznatků o tomto vzácném skladateli Karlu
Dittersovi, který žil na Novém dvoře a po smrti byl pohřben v Deštné na hřbitově. Jeho
památku sem přijíždějí uctít jeho příznivci z Čech, Moravy, Slezska, Polska, Slovenska,
Německa, Rakouska i ze zámoří. Na koncertě nám zajímavě vyprávěla o jeho životě
zejména mladších let paní MUDr. Michaela Kotyzová, která poskytuje na pokračování
texty i do Zpravodaje Deštenska. K životopisu jsme uvedli i latinské písně a ukázku
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„Singspielu“ z dob 18. století. Na koncertě vystoupili i manželé Vlnovi z J. Hradce
s chorálem „Sv. Václave“ a další církevní písní. Paní Daniela Vrňáková zazpívala lidové
písně v novém vlastnoručně vyrobeném kroji z jihočeských Blat. Eva Kadlecová zpívala i
árie z italských oper a sourozenci Hynkovi přednesli krátké básničky. Podzimní koncert se
všem velmi líbil, ochutnali jsme léčivou vodu svatojánskou a malé sladkosti.
Na závěr vám přejeme z bývalých svatojánských lázní krásné vánoční svátky, plné
radosti a štěstí i požehnání od našeho milého patrona sv. Jana Křtitele. Velmi bychom si
přáli, abyste všichni, tedy pamětníci i noví občané města Deštná, ctili památku našich
svatojánských Lázní se vzácnými prameny, neboť od roku 1602 byly naše lázně už známy
jako třetí nejvýznamnější v Čechách, jak uvedl ve svých spisech kněz a spisovatel
Bohuslav Balbína a rovněž se zde léčili vojáci z války sedmileté, třicetileté a z válek
napoleonských, zejména Švédi a Francouzi. Vzpomeňte tedy i na tyto události s námi.
Děkujeme všem.
Za všechny přeje vše dobré Eva Kadlecová.

CYKLOVÝLETY
CYKLOVÝLET TUČAPY A BUDISLAV
Dnes navštívíme dvě nedaleké vesnice, přes které každý občas, někdo i častěji, jezdí:
Tučapy a Budislav. Nevím ale, jestli se zde také někdo zastaví, aby se podíval, co je tu
zajímavého. A proto se tady nyní trochu více porozhlédneme. Pojedeme přes Chotěmice a
Novou Ves do Mezné. Zde máme možnost za Meznou u rybníka Těšín odbočit doprava a
cestou přes kopec Malovec s telekomunikačním vysílačem se dostat do Dvorců a Tučap.
Tentokrát jsem se však rozhodl prozkoumat jinou cestu a to mezi rybníky od Mezné po
Tučapy, kterých je tady ukryto skutečně dost.
V Mezné u obecního úřadu odbočíme doprava a za vsí pojedeme polní cestou. Bylo po
dešti, myslel jsem si, že budu mít bláto až za ušima, ale ono ne, pevná cesta mě dovedla až
k rybníku Katovec. Pěkný rybník v hezkém místě stranou od lidí, na hrázi staré duby,
rozhodně stojí za pohled. Za dalším rybníkem Feralec vjedeme do lesa. Zde je trochu
problém nezabloudit, jelikož skutečných cest je více než těch na mapě, tak kterou se vždy
vydat? To bloudění ale není tak strašné, všechny cesty někam vedou, a pokud ne, tak se
člověk vrátí. V lese jsou ukryté dva hezké rybníky: Hlinný a Tabulka. Romantiku ale i zde
dost kazí kůrovec, proti kterému člověk svádí marný boj. U samoty Malovec je velký
rybník Vols (24 ha), navíc s pěknou dubovou alejí na hrázi a menší Volsík. I další rybníky
mimo moji cestu mají zajímavé názvy: Teplín, Teplínek, Sušice, Chmel nebo Smíchov.
Před námi jsou ale už Tučapy. Vyjedeme přímo u židovského hřbitova, který je volně
přístupný. Jsou zde velmi staré náhrobky, nejstarší čitelný z roku 1737. Některé jsou
zazděné v obvodové zdi. Samozřejmě celý hřbitov porostlý břečťanem a pod nánosem
spadaného listí. Krásná podzimní atmosféra. V Tučapech bývala dosti velká židovská
čtvrť. V 18. století měli sice Židé obchody v Soběslavi, ale podle zákona tady nesměli
bydlet. Proto byly velké židovské čtvrti v Myslkovicích a Tučapech. Zde se dodnes
zachovalo několik domů, které jsou nyní památkově chráněné. U silnice směrem na
Soběslav najdeme bývalou židovskou školu, synagogu a sídlo rabinátu a směrem na
Dírnou další dochovaný židovský dům. V Tučapech jsou pyšní na dva své rodáky – Karla
Ančerla, hudebního skladatele a dirigenta, a Bedřicha Berchtolda, majitele velkostatku,
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vlastence, cestovatele a spoluzakladatele Národního muzea. Oba mají na budově obecního
úřadu pamětní desku a Ančerl také pomník v parčíku, kde je rovněž socha čápa, kterého
mají Tučapy ve znaku. K památkám v Tučapech patří i kostel sv. Jakuba Většího, socha
sv. Jana Nepomuckého, dvě výklenkové kapličky a pomník obětem 1. světové války.
Největší památkou v Tučapech však je zámek, který po válce po konfiskaci kolaborantům
podle Benešových dekretů připadl obci. Ta do zámku umístila školu. Ovšem kraj rozhodl
v roce 1978 o zřízení domova důchodců, který však po více než 30 letech fungování v roce
2014 zrušil, přičemž předtím bylo do budovy dosti investováno. Obec se domáhá vrácení
budovy, zatím ale marně. Kraj uvažuje spíše o prodeji a zřejmě hledá kupce. Je škoda, že
není přístupný ani menší park za zámkem.
Kousek popojedeme a jsme v Budislavi. Podobnost je v tom, že je zde rovněž zámek, kde
sice již od roku 1954 dosud funguje domov důchodců, ale jeho provoz se utlumuje a
plánuje se také jeho zrušení. Oba domovy mají (měly) společné to, že staří lidé v místě
měli příbuzné, kteří za nimi docházeli, což při plánovaném přesunu do Bechyně je
problematičtější. K zámku patří rovněž park s letitými stromy a Zámecký rybník.
Doporučuji si kolem něj udělat okruh. Jednak uvidíte kachní ostrůvek, kolem rybníka
poklidně tekoucí Černovický potok s vysokým splavem, malý rybníček se dvěma
dřevěnými sochami a naskytnou se vám neobvyklé pohledy na zámek s kostelem
Nanebevzetí Panny Marie, ke kterému se od rybníka vrátíme. Před kostelem jsou dvě
kaple a vedle něj fara, rovněž památkově chráněná a v parčíku na návsi stojí socha Panny
Marie a zajímavý pomník obětem 1. světové války.
Domů pojedeme kolem Budislavské hory (559 m). Doporučuji si ji cvičně, pro kondičku,
vystoupat. Na vzdálenosti 600 m od silnice na vrchol je převýšení 85 m. Ale na vršku
budete odměněni parádní bučinou. Byl jsem tady tentokrát po hodně letech. Tehdy mě
rozezlily do kůry kmenů vyryté nápisy typu - kdo tady byl a kdo koho miluje. Stromy si
s těmito hloupými lidmi za ta léta již poradily. Rány se zacelily a můžeme jen hádat, jestli
nějaká velká láska z roku 2002 ještě trvá nebo jestli návštěvník z Hlavňova ještě vůbec
žije. Ty stromy ale žijí a jsou krásné. Nové nápisy kupodivu nepřibývají. Že by nová
generace dostala rozum? A nebo je možná pohodlnější napsat své milé SMS, než lézt na
vzdálený kopec. Rád bych byl spíše optimistou, ale to mi kazí stopy od motorek, jak si
kopec někdo plete s motokrosovou tratí.
No a pak už jen přes Lipovku domů, do Deštné a máme v nohou cca. 32 – 37 km podle
toho, jaké zajížďky jsme kde volili. Fotografie jsou tentokrát trochu ponuré, ale to
k podzimu patří.
Ant. Stára

Budislavská hora

Rybník Hlinný
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Rybník Katovec

Tučapy – židovský hřbitov

Zámek Budislav

Zámek Tučapy

SPORT
Hokejová reprezentantka Martina Zedníková z Deštné slavila další úspěch:
Ve dnech 5. až 11. listopadu 2019 odehrála
česká hokejová reprezentace žen v rámci přípravy
na mistrovství světa v Kanadě další turnaj seriálu
Euro Hockey Tour, tentokrát v ruském Dmitrově
u Moskvy. Českým reprezentantkám turnaj vyšel
fantasticky! Porazily všechny své soupeřky a po
finálovém zápase s Ruskem mohly zvednout nad
hlavu pohár za první místo! Martina Zedníková
hrála na levé obraně střídavě ve druhé a ve třetí
pětce. Výsledky: ČR – Švýcarsko 8:0, ČR –
Finsko 2:1, ČR – Německo rovněž 2:1 a ČR – Rusko 4:0. Konečné pořadí: 1. Česká
republika, 2. Rusko, 3. Finsko, 4. Švýcarsko a 5. Německo. Pro Českou ženskou
reprezentaci to bylo již druhé vítězství na turnajích Euro Hockey Tour za poslední dva
roky (prvního vítězství ženy dosáhly vloni na podzim v Příbrami). Během volného dne
byla Česká ženská reprezentace přijata na konzulátu v Moskvě a hráčky si prohlédly
Kreml i Rudé náměstí. Na fotografiích je národní tým žen a Martina na Rudém náměstí
Vladimír Zedník
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.12. vánoční turnaj trojic v nohejbalu od 13 hodin
30.12. bruslení v Soběslavi
01.01.2020 novoroční fotbal – ženatí x svobodní
Pavel Kučera, předseda TJ Sokol Deštná, z.s.

INZERCE
Larens (Professional Line)
Kosmetika
- úpravy obočí
- masáž obličeje a dekoltu
- diamantová mikrodemabraze (redukce vrásek, aktivuje tvorbu kolagenu a
elastinu)
- ultrazvukové čištění
- depilace
Pedikúra
- mokrá i suchá, možnost navštívit klienta doma
Možnost zakoupení dárkového poukazu.
Jiřina Stachová, Na Zájezku 315, Deštná
Tel: 724 927 432, http://kosmetikadestna.cz/

Prodám kvalitní jehličnaté palivové dřevo v různém provedení a délkách. Cena od
290 Kč za prostorový metr. Po dohodě doprava možná. Kontakt: 604 106 575.
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Dekorace All in 1
Vánoční věnce, přízdoby, vánoční ozdoby, svíčky, dároková balení svíček,
aromalampy, andělé, skleněné figurky, vonné svíčky, dárkové krabičky, a další.
Otevírací doba
Po
Zavřeno
Út
900 - 1200
St
900 - 1200
Čt
900 - 1200
Pá
900 - 1200
So
900 - 1200
Ne
Zavřeno
Tel: 774 402 550

1230 - 1600
1230 - 1600
1230 - 1600

dekoraceallin1@gmail.com

Facebook - @DekoraceAllin1

Olga Pešanová, nám. Míru 98, 378 25 Deštná
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