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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři,
letí to letí, nevím jak vám, ale já mám pocit, že doba je čím dál více
uspěchaná. Leden jsme prosvištěli, bohužel ne na lyžích, a únor už klepe na
dveře. Občas si připadám jako blázen, když vám za okny třicátého ledna
padá sníh a vy si připravujete program červnové pouti, ale to k naší profesi
patří. Nebudu vás unavovat rádoby vtipnými řečmi a raději vám popřeji
příjemné čtení našeho zpravodaje. Budu rád za odezvu, jak a co bychom mohli zlepšit, či
co zachovat a co děláme dobře.
Info z veřejného zasedání Zastupitelstva města Deštná, které se uskutečnilo ve středu
29. ledna 2020. Zúčastnili se všichni zastupitelé. Projednáno bylo mimo jiné:
- Místostarosta připravil obecně závaznou vyhlášku Požární řád, který byl schválený.
Proběhla revize OZV o poplatku za užívání veřejných prostranství a bylo
rozhodnuto o jejím zrušení.
- Propachtovali jsme nebytové prostory ve Zdravotním středisku. Nyní je bude
využívat Tomáš Plachý pro svou projekční činnost.
- Schválili jsme upravenou Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
- Navrhli jsme znovuotevření stomatologické ordinace. Plán je takový, že by ordinaci
mohlo provozovat město, respektive jeho zřízená společnost, garantem by byl
doktor Liškař, který by zde opět ordinoval. Netřeba se ale ihned radovat, protože
nás čeká získávání dalších informací a pakliže dá zastupitelstvo této variantě
„zelenou“, pak začneme připravovat potřebnou dokumentaci. Podle informací
z Jihočeského kraje nás čeká zhruba ¾ roku vyřizování a papírování. O dalším
průběhu budeme informovat.
- Ústřední inventarizační komise nás seznámila s průběhem inventur a návrhy
jednotlivých komisí. Inventarizace bude schválena na dalším zasedání.
V novém roce nás čeká placení poplatků za odpady a za psy. Oba poplatky můžete platit
až do konce měsíce dubna, není tudíž kam spěchat. Platit můžete převodem z účtu, kdy
jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do poznámky uveďte jaký poplatek platíte.
Poplatek můžete platit na podatelně úřadu buď hotově nebo platební kartou. Výše poplatku
za odpady je pro letošní rok 500 Kč (mínus sleva podle třídění) a poplatku za psy 200 Kč
za prvního psa, 300 Kč za druhého psa (majitelé psa ve věku nad 65 let 50 Kč za psa, 75
Kč za druhého psa).
V rámci odpadového systému bylo zjištěno, že je zapojeno více než 80% domácností.
Ale ne všechny domácnosti mají vyplněný odpadový dotazník a nemají potvrzenou
inventuru stanoviště. V případě jakýchkoliv dotazů či pomoci s vyplňováním údajů
v systému se neváhejte obrátit na paní Klusáčkovou na podatelně nebo přímo na mě
osobně. Rádi vám pomůžeme systém nastavit, abyste mohli získat maximální slevy.
David Šašek, DiS., starosta
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jubilantům k významným narozeninám
Paní Růženě
Paní Marii
Paní Jaroslavě
Paní Haně

Drsové
Blažkové
Brožkové
Šindelářové

z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do obce vítáme
Veroniku Vaníčkovou s dcerou Nikolou
Simonu Forejtovou s dcerami Marii a Anastázií
Našim novým občankám přejeme, aby v Deštné nalezly nový domov a byly zde
spokojené.
Blahopřáli jsme

Květoslava Műllerová oslavila 93. narozeniny. Přát jí přišel starosta David Šašek a
matrikářka Jitka Šváchová.
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TECHNICKÝ ÚSEK MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací technického úseku města Deštná v lednu 2020:
- V lokalitě za školkou jsme dokončili výstavbu vodovodu, který montovala firma
Profes–Com. Začíná zahrnování výkopů. V únoru nastupuje firma Seterm s.r.o, která celou
lokalitu zasíťuje rozvody elektrické energie a veřejným osvětlením. Poté se již začne vše
připravovat na stavbu silnice. Na protilehlé straně výjezdu z lokality jsme začali dělat
rozšíření části vozovky. Máme hotové spodní vrstvy, finální vrstvy se budou realizovat
později po úplném utažení vystavěné části.
- V městských lesích probíhá úklid lesa, zatím uklízíme pouze terén, kam se nedostane
žádná technika, která by větve vyvezla.
- V ulici Táborská u Delany jsme položili část nedodělaného chodníku, zbývá vyměnit
sloup a svítidlo veřejného osvětlení.
- Dále pak provádíme pravidelnou údržbu cest, chodníků, budov, vodovodu a úpravny,
kanalizace a ČOV a všeho dalšího nutného pro bezproblémový chod Deštné a Lipovky.
Připravujeme na rok 2020:
- Opravu hřbitovní zdi. Je vybrána firma pro opravu části zbořené zdi, jakmile bude
vhodné počasí, začne s opravou. Jsou vytyčené elektrické kabely, které vedou kolem zdi,
zbývá vytyčit plyn.
- Připojení nového vrtu na úpravnu vody.
- Modernizaci filtru č. 2 na úpravně vody.
- Vodovod a kanalizaci za školkou 4. etapa.
- Dešťovou kanalizaci do vsaků v lokalitě za školkou.
- Opravu WC a umývárny ve školce.
- Modernizaci tří učeben a dvou WC ve škole.
- Opravu márnice na hřbitově a dodělání chodníku v urnovém háji.
- Opravu WC v přísálí kulturního domu.
- Modernizaci dětského hřiště.
- Výměnu a doplnění vstupních dveří a prosklených stěn na ZS.
- Opravu WC pro lékaře a výmalbu chodeb na zdravotním středisku.
- Opravu sklepa a střechy na dolní části čp. 9.
- Opravu veřejného osvětlení u školky.
Upozorňujeme majitele nemovitostí, že před zimou je nutné řádně zajistit vodoměr
před případným poškozením mrazem!!!
V případě prasknutí vodoměru a úniku vody je nutné neprodleně informovat technický
úsek města. Co nejdříve provést opravu a následné zabezpečení vodoměru před mrazem.
Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a termíny svozu v roce 2020:
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
Únor - pondělí 3.2. a 17.2. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní.
Únor - pondělí 3.2. a 17.2. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Únor v pátek 14.2.2020.
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Sklo – do kontejnerů rozmístěných po celém městě a v Lipovce.
Oblečení, lůžkoviny, ručníky, přikrývky, plyšové hračky, tašky a obuv – kontejner u
zadního vchodu do KD a v Zahradní ulici.
Větve a klestí bez kořenů a země – prostor u transformátoru výjezd na Červenou Lhotu.
Tonery a cartridge z tiskáren – box ve vestibulu na MěÚ.
Oleje a tuky – zelené popelnice v Zahradní ulici, u zadního vchodu do KD, v ulici
Stránská u mostu přes Strouhu a u skladu MěÚ. Potravinářský olej a tuk se do nádob
vhazuje v uzavřených PET lahvích.
Železný odpad – nádoby jsou rozmístěny u kontejnerových míst:
zadní vchod do KD, most v ulici Stránská, ulice Podfarská, Stránská u pole, Zahradní, U
hřiště, u rybářské stodoly, náměstí pod kašnou, u Aquary, u tržiště, výjezd na Č. Lhotu a
v Lipovce. Zde je možné odkládat plechovky, víčka a další různé kovové předměty
nacházející se v domácnosti.
Velkoobjemový odpad vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem v den svozu
tříděného odpadu od 13 do 15 hodin nebo po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.
Re-Use centrum navštivte celoročně v prostoru za městským úřadem v den svozu
tříděného odpadu od 13 do 15 hodin nebo po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.
Sběrné místo u školní kuchyně bude v lednu 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).
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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Úprava komunikace směr Březina

Vodovod kolem školní kuchyně

Nový sloup VO a chodník v Táborské ulici

Kanalizace Za školkou

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ
Projektový den – Šelmy našich lesů
Dne 17.1.2020 se 9. a 8. třída ZŠ a MŠ Deštná zúčastnila projektového dne na téma Šelmy
našich lesů. Ze začátku jsme si s paní učitelkou Havlíčkovou připomněli již probrané
učivo o šelmách a jejich výskytu v naší republice. Poté jsme zbytek programu strávili ve
společnosti pana Poslušného, který nás kromě vyprávění o obecné situaci našich lesů a
zvěři v nich, provedl lesem, ukázal nám krmelce, posedy, jejich funkce, a dokonce jsme
měli možnost zahlédnout pár zástupců lesních obyvatel. Jistě se se svými spolužáky
shodnu na tom, že celý den byl velmi povedený a program byl výborně naplánovaný.
Lada Krátká, IX. třída
Dne 20. ledna 2020 se v Jindřichově Hradci konalo okresní kolo olympiády z českého
jazyka. Naši školu jela reprezentovat Anička Kadeřábková z 9. třídy, která vyhrála školní
kolo. Okresního kola se zúčastnilo celkem 30 žáků a Anička skončila na krásném
10. místě. Gratulujeme!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6Zpravodaj Deštenska

Návštěva divadla v mateřské školce
Den před předáváním prvního vysvědčení navštívili naši „prvňáčci“ maňáskové divadelní
představení, které se uskutečnilo v prostorách mateřské školky. Celkem děti viděly tři
pohádky: O perníkové chaloupce, Červené klubíčko a O kohoutkovi a slepičce. Během
představení děti zpívaly a řešily různé hádanky. Představení se dětem líbilo.
Mgr. H. Böhmová
Přijímací zkoušky na SŠ
Končí první pololetí a žáky IX. ročníku základní školy na jaře čekají přijímací zkoušky na
střední školy. Termín odevzdání přihlášek se blíží, musí být podány nejpozději do
1.3.2020. Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory SŠ potom proběhnou v úterý
14. a ve středu 15. dubna 2020. Nejpozději do konce dubna budou již žáci vědět, jak uspěli
a zda jsou na vybranou školu přijati. Ti, kteří se hlásí na učňovské obory, na které se
jednotná přijímací zkouška nekoná, budou mít klid možná již dříve, tj. v termínu od 22.4.
do 30.4.2020.
Pro rodiče našich žáků se dne 13.2.2020 uskuteční ve škole krátká informativní schůzka o
průběhu přijímacího řízení, na které dostanou přihlášky i zápisové lístky.
Všem našim deváťákům budeme držet palce, aby se dostali tam, kam chtějí.
Mgr. Pavla Havelková, VP
Soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika 2019/2020
Ve středu 29. ledna se na Střední škole obchodní v Českých Budějovicích konalo
regionální finále soutěže. Třicet nejlepších žáků z krajského kola se utkalo ve školních
laboratořích. Naši školu reprezentovali: Anna Kadeřábková, Lada Krátká a Matyáš Korec.
Samotná soutěž trvala 90 minut, poté byl pro žáky a jejich učitele připraven další program
(komentovaná prohlídka historické části města). Slavnostní vyhlášení výsledků a předání
cen proběhlo v prostorách zastupitelstva Jihočeského kraje. I když jsme nezískali první
místo a postup do
celostátního finále, i tak
je to velký úspěch a
žákům přejeme mnoho
štěstí v dalším studiu.
Jana Havlíčková
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Turnaj ve florbale
Krátce po vánočních prázdninách se odehrálo okresní kolo ve florbale v Jindřichově
Hradci. Naši školu zde reprezentovalo osm chlapců z druhého stupně ZŠ. Asi
nejdramatičtější zápas sehráli hned na úvod turnaje proti 2. ZŠ z Jindřichova Hradce. Naši
žáci si v průběhu zápasu vytvořili hezké vedení 3:0, avšak hráči J. Hradce v závěru snížili
na 3:2, ale výhru v rozdílu jednoho gólu se nám povedlo uhájit. V turnaji, kterého se
zúčastnilo šest týmů, naši žáci obsadili v konečném součtu pěkné třetí místo, výborný
individuální výkon podal Daniel Danyi z osmé třídy, kterému se střelecky velmi dařilo a
v brance podal dobrý výkon Aleš Uchytil z deváté třídy.
Mgr. Jiří Kačo

MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v měsíci lednu
V lednu jsme si ve školce naplno užívali nových hraček, které nám nadělil Ježíšek a
tříkrálové koledy. Moc jsme se těšili na nádherné zimní počasí a sníh, ale bohužel letos je
zima téměř bez něj. Jeden jediný den v lednu nám bylo přáno, že jsme si z té trošky zkusili
postavit sněhuláky a trochu se zkoulovat.
Nový rok jsme zahájili tříkrálovou koledou. Společně jsme obešli instituce a
provozovny v Deštné a na přání našich rodičů či prarodičů jsme zavítali i k nim domů.
Zpívání koledy nás moc bavilo a u srdíčka nás hřál krásný pocit, že pomáháme dobré věci
– Farní charitě Jindřichův Hradec. Celkem se nám do dvou kasiček podařilo vybrat
nádherných 6.178 Kč, což je o 1.394 Kč více než vloni. Tímto vám všem moc děkujeme
za dary, které jste nám do kasiček dali.
Druhý týden v lednu jsme se také dozvěděli, že jsme vyhráli v soutěži „Domestos pro
školy“, kde jsme soutěžili o opravu toalet a umývárny ve třídě „Soviček“. Pro naši školku
jsme opět získali produkty Unilever - Domestos, Savo, Cif, apod., se kterými se uklízí
jedna báseň. Finanční výhru na opravu toalet jsme bohužel nevyhráli. Ale i tak máme
radost, že naše snaha v soutěži je odměněna.
7. ledna jsme ve školce zahájili již druhý kurz bruslení v Soběslavi pro tento rok. Zájem
dětí je veliký, na stadion se vždy moc těšíme a užíváme si to tam. Všichni děláme
ohromné pokroky a trenéři nás chválí. V lednu opět třída "Broučků" jezdila na plavecký
výcvik. Děti to v bazénu moc baví a vyzkoušely si i focení pod vodou.
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Také jsme v lednu mysleli na ptáčky, kterým jsme vyrobili nádherná krmítka a rozvěsili
jsme si je na zahradě MŠ a doma. Třída "Broučků" donesla dobrůtky na přilepšenou i do
krmelce pro lesní zvěř. Dále jsme také prožili sportovní olympiádu, kde jsme si vyzkoušeli
zimní sporty bez sněhu a ledu např. lyžování na koberci, bruslení s pytlíky na nohou. Moc
nás to bavilo a na závěr si velké děti odnesly i medaili. Konec měsíce se nesl v duchu
pohádek. 29. ledna nás navštívilo divadlo Štenberk s nádhernými pohádkami - Perníková
chaloupka, Červené klubíčko a O slepičce a kohoutkovi. Divadélko se nám moc líbilo a
užili jsme si spoustu legrace.
Nyní se těšíme na únor a doufáme, že napadne aspoň trochu sněhu na zimní radovánky.
Krásné zimní počasí (lepší než nyní) vám přejí 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 pouze 71 Kč. V případě jakéhokoli
dotazu volejte: ředitel ZŠ - 384 384 280, reditel@zs-destna.cz; vedoucí ŠJ 384 384 263, sjdestna@centrum.cz.
JÍDELNÍ LÍSTEK ÚNOR 2020
03.02. PO Květáková s vejci
Popelčino čevapčiči, brambor, hořčice, cibule, čaj
04.02. ÚT Čočková s majoránkou
Kuřecí nudličky po čínsku, jasmínová rýže, čaj
05.02. ST Vločková s mrkví
Hrachová kaše, dušená šunka, chléb, okurka, čaj
06.02. ČT Nudlová se zeleninou a pažitkou
Cikánská hovězí pečeně, brambor, čaj
07.02. PÁ Boršč s červenou řepou
Bavorské vdolečky s marmeládou a tvarohem, kakao, čaj
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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10.02. PO Cizrnová s krutonky
Ptáčková omáčka z vepřového masa, rýže s kuskusem, čaj
KNEDLÍK
11.02. ÚT Rybí se zeleninou
Vepřové maso po italsku, těstoviny, čaj
12.02. ST Přidělaná s koprem
Smažený vepřový řízek, brambor, obloha, čaj
13.02. ČT Hrášková
Hovězí guláš s hlívou ústřičnou, knedlík s ovesnými vločkami, čaj
14.02. PÁ S masovou rýží a zeleninou
Dušený špenát, brambor, pečená krkovice, čaj
17.02. PO Z míchaných luštěnin
Plněná treska bylinkovou omáčkou, brambor, mrkvový salát, čaj
18.02. ÚT Polentová se zeleninou
Svíčková na smetaně, houskový knedlík, čaj
19.02. ST Brokolicová
Přírodní holandský řízek se sýrem, bramborová kaše, kompot, čaj
20.02. ČT Z vaječné jíšky
Kuřecí maso po zahradnicku, rýže s bulgurem, čaj
KNEDLÍK
21.02. PÁ Babiččina bramborová
Vepřový guláš, knedlík, čaj
KRUPICOVÁ KAŠE
24.02. PO Nudlová s jarní zeleninou
Vepřová krkovice pečená, bramborový knedlík, zelí, čaj
25.02. ÚT Pórková
Hovězí maso na česneku, brambor, čaj
26.02. ST Fazolová
Rizoto z vepřového masa, červená řepa, čaj
27.02. ČT S kapáním
Kuře na paprice, těstoviny, čaj
28.02. PÁ Zelná se smetanou
Francouzské brambory, okurkový salát, čaj
Z NAŠÍ KNIHOVNY
Zprávy z knihovny
Čas letí jako bláznivý a první měsíc nového roku máme za
sebou. Protože píšeme o knihovně, rády bychom vám připomněly dvě
významná výročí, jež se vztahují k počátku roku. Tak popořádku,
v Malých Svatoňovicích se dne 9. ledna 1890 narodil spisovatel, který
obohatil slovní zásobu, a to nejen českou, o slovo robot. Víte kdo to
byl? Ano správně: Karel Čapek. Jeho hry Bílá nemoc, RUR, Válka
s mloky, Povídky z jedné i druhé kapsy, roztomilé vyprávění o
Dášeňce a nebo jeho zápisky z cest např. Výlet do Španěl, Obrázky
z Holandska či Italské listy netřeba představovat.
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Druhým oslavencem je žena. Narodila se 4. února 1820 ve
Vídni. Byla velice krásná a nadaná, jmenovala se Barbora
Panklová. Že žádnou takovou spisovatelku neznáte? Znáte,
provdala se za Josefa Němce a začala si říkat Božena. Její
pohádky, povídky a především Babička jsou nesmrtelné.
Možná nevíte, že její manžel je pochován v Táboře. Na malém
hřbitůvku pod Klokotskou bránou najdete jeho náhrobek.
V lednu nám do knihovny přibylo třicet nových knih, jedná se především o detektivky, jež
jsme dostali darem. Děkujeme.
Stojí za přečtení:
Kniha Aleny Ježkové Tichá srdce, kterou
překrásnými černobílými fotografiemi doplnil Jiří
Chalupa, je vyprávěním o našich klášterech,
zaniklých i těch živých a o lidech v nich žijících.
Dozvíte se, jak žili
benediktýni, cisterciáci,
premonstráti, františkáni či boromejky. V závěrečném
slovníku se můžete dozvědět, co znamená INRI, kdo
je to jáhen, co znamená mandorla.
„K premonstrátům vždy patřila kultura. Naše
knihovna, obrazárna… Když se člověk na něco krásného dívá, proměňuje ho to. Když čte
něco krásného, zanechá to na něm stopy. Snažíme se lidem přibližovat krásu. Nakonec
posláním člověka je, aby rostl do krásy. Když máme Pána Boha oslavovat, čím jiným než
krásou života“. (P. Michael Pojezdný, královská kanonie premonstrátů na Strahově).
Těšíme se na vás. LiSt

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI, OSTATNÍ
Dětský tábor Deštná – 2. díl
Jak to všechno začalo?
S dětmi jsem začal pracovat jako šestnáctiletý student v roce 1976 na letním táboře ROH
Jiskra Stojčín ve funkci praktikanta. Od roku 1978 jsem pak na stejném táboře pracoval
jako oddílový vedoucí. V letech 1983 až 1991 jsem jezdil na tábor ROH Lenka Kletečná u
Humpolce (tehdy nově postavený, mezinárodní, luxusní dětský tábor s ubytováním
hotelového typu ve čtyřlůžkových pokojích, dále s velkými moderními chatami pro 12
dětí, s bazénem, několika hřišti, velkou jídelnou a klubovnou s barevnou televizí).
V roce 1982 jsem založil v Kamenici nad Lipou (kde jsem tenkrát bydlel) Pionýrský
tenisový oddíl se kterým jsem kromě tréninků a soutěží jednotlivců i družstev začal jezdit
na tábory na Sluneční Paseku u Starého Bozděchova. První tábor jako hlavní vedoucí jsem
vedl v srpnu roku 1983. Můj program vycházel zásadně vždy z foglarovských zásad a
komunistickou ideologii jsem vykazoval pouze na papíru. Moji pionýrští nadřízení měli
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naštěstí pro nás pochopení, ale museli jsme nosit pionýrské vycházkové zelené košile a
červený šátek. Když nás lidé za komunistů v přírodě potkávali, volali na nás. „Hele, skauti
jdou!“, což bylo celkem příjemné…
Pionýry jsem vedl i při roční vojenské službě: na podzim roku 1984 v Plzni na
34. základní škole turistický oddíl a po přeložení v roce 1985 do Boru u Tachova jsem na
tamní základní škole vedl pionýrský fotografický oddíl.
Po vojně jsem se přistěhoval do Deštné a začal zde učit na Základní škole, na které jsem
od roku 1985 vedl pionýrský turistický oddíl. V místním Sokole jsem založil žákovský
tenisový oddíl a oddíl stolního tenisu.
Po Sametové revoluci jsem v lednu 1990 založil v Deštné skautské středisko a spolu
s Antonínem Stárou jsme vedli přibližně 2 roky skautský oddíl. A právě skauti mě přivedli
na myšlenku využívat sportovní areál Sokola Deštná k rekreaci dětí. Totiž v létě 1990
jsem zorganizoval v našem sportovním areálu tábor pro skauty z Dolního Rakouska, se
kterými jsme měli družbu. Pro ně i pro nás to bylo něco zcela výjimečného – po tolika
letech oddělení obou zemí Železnou oponou byly najednou rakouské děti u nás…
V roce 1991 jsem si řekl: „Proč neorganizovat v Deštné tábor pro naše děti?“. A tak jsem
v létě roku 1991 uspořádal první tenisové soustředění pro naše tenisty i pro tenisty
z ostatních oddílů zde ve sportovním areálu. Původně to bylo pro dvacítku dětí a později
ve druhé polovině devadesátých let se zde za léto zrekreovalo vždy více dětí, než měla
tenkrát Deštná dohromady obyvatel.
Na závěr druhého dílu trochu čísel: Na tábory
ROH jsem jezdil v letech 1976 až 1991, prožil
jsem zde s dětmi celkem 372 dní. Své vlastní
tábory na Sluneční Pasece jsem pořádal v letech
1983 až 2010, což bylo celkem s dětmi 215 dní.
Tábor v Deštné pořádám od roku 1991 a celkem
zde zatím 932 dní. Dohromady tedy s dětmi na
táboře prožitých 1519 dní, což je více než 4
roky.
Vl. Zedník
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I v Deštné se při Tříkrálové sbírce
přispívatelé činili. Vybralo se 11.184 Kč.
K rozpečetění pokladniček došlo na MěÚ
Deštná v pátek 17.1.2020.
https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zajímavé knihy
V jednom z dopisů, které mi poslala přítelkyně, paní JUDr. Emanuela Šebková
(potomek našeho rodáka Tomáše V. Bílka), se zmínila o svém synovi Tomášovi Šebkovi,
lékaři. Vybral si těžkou službu v zahraničním týmu akce „Lékaři bez hranic“. Právě on
vypsal své zážitky v lékařské práci v knihách o zahraničních misiích v Haity, v Africe,
v Jemenu i v Afghánistánu.
Knížky jsou psané pravdivě, řekl bych „v syrovém podání“, i s nezbytným humorem.
Při čtení nelze než obdivovat náročnou práci týmů lékařů z mnoha států při nezištné
pomoci chudým lidem ve zmíněných zemích. Uvedené knihy doktora Tomáše Šebka jsou
na knižním trhu, často i k půjčení ve veřejných knihovnách.
Pěkné počtení přeje Franta Kvapil.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chovatelé – „Pejskaři!“
Právě uplynul rok, co mám doma na dožití starou dvanáctiletou fenu. Chodím s ní na
procházky bez vodítka, bez rabuše, vím nemělo by to být, ale podstatné je, že po ní seberu
každé „ho***!“ S jedním takovým seberu cestou čtyři až pět dalších. Mám poměrně
nadměrnou spotřebu sáčků, ale ty poskytuje městský úřad každému pejskaři zdarma. Co
se mi ale často podaří při noční procházce s baterkou? Seberu, co se dá, a jedince, kterého
přehlédnu si odnesu domů na botě. „To je opravdu mňamka!“ A následují noční rajony
bytovky. Zaměstnanci města mohou uklízet celou Deštnou třeba stokrát za den a mohou
se dělat brigády za krásnou Deštnou, to vše nebude nic platné, pokud si každý jedinec
nebude uklízet po sobě to, co má!
Na závěr si dovolím připojit jak by se měl správný chovatel starat o svého mazlíčka.
Chovatel:
1. Má psa na vodítku
2. Větší pes má košík
3. Uklízí po svém psovi
4. Nedovolí mu občůrávat stromy,
květiny a budovy
5. Z vodítka pouští psa jen tam, kde
nejsou lidé

Blbec:
1. Má psa na volno
2. Pes nemá košík
3. Zásadně po psovi neuklízí ! ! !
4. Nechá ho konat potřebu kdekoli
5. Nechá psa na volno a říká on je hodný

„Pes je přítel člověka, ale nesmí mít pána VOLA!“
Děkuji za pochopení. Jarka Divišová
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Svůj zájem oznamte na MěÚ Deštná – tel: 723 734 612 nebo 384 384 291.
ČČK podle zájmu oznámí termín a čas kurzu, který se uskuteční přímo
v Deštné, abychom nemuseli nikam jezdit. Jeden kurz = 5 rodin, podle
zájmu bude vypsáno více termínů. Bližší informace podá ČČK.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DEŠTNÁ
Půlstránka (možná i více) SDH Deštná
V pátek 13. prosince byla v 01 hodin naše jednotka povolána k požáru rodinného domu
v obci Lžín. K zásahu vyjeli 4 hasiči s CAS 32 Tatra 815 a 6 hasičů s CAS 25 Škoda 706.
Po dohodě s velitelem zásahu prováděla naše jednotka doplňování hasební vody. Na
základnu se obě cisterny vrátily ve 4 hodiny 35 minut.
V lednu zatím nebyla naše jednotka povolána k žádnému zásahu.
Členové Sboru dobrovolných hasičů Deštná srdečně děkují všem návštěvníkům a
sponzorům Hasičského plesu, který se konal v sobotu 11.1.2020 ve společenském sále
kulturního domu v Deštné. Letošní ples se velice vydařil a už nyní se těšíme na shledanou
zase za rok, tentokrát již v sobotu 9.1.2021.
Sbor dobrovolných hasičů připravuje na sobotu 8.2.2020 opět populární Vepřové
hody. Budou připraveny tradiční zabijačkové speciality i něco na zapití. Těšíme se na
vás od 11 hodin v hasičské zbrojnici.
(Jan)

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Proč olejny?
Věřte nebo ne, naši předkové měli "filipa"! Snad již dávno věděli o
budoucím trendu omezování živočišných tuků, často užívali olej rostlinný,
vyráběný právě v olejnách. Tato zařízení stála na mnoha panstvích, kde se
pěstovaly olejnaté plodiny, předně len, mák, slunečnice, řepka... Olejny
bývaly součástí vodních mlýnů, využívajíce sílu vodního kola k potřebnému tlaku
olejného lisu. Zařízení olejny nebylo jednoduché, proto je dříve mohly finančně zvládnout
jen šlechtické statky.
Stavba olejny a většina jejího zařízení byla ze dřeva - kvalitní tesařská práce. Ve stoupě
se drtilo semeno, potom se v plechových bubnech (pod kterými se topilo dřevem)
spařovalo. Horká směs se vkládala do dřevěného lisu, který pomocí převodů od vodního
kola zahřáté semeno stlačil tak, že dřevěným žlábkem vytékal olej.
Počáteční jemný sloužil v domácnostech k maštění, horší kvalita se hodila ke svícení do
olejových lamp, k mazání součástí strojů. Zbylá vytlačená hmota (záboj, pokrutiny), byla
vhodná ke krmení dobytka.
Obchod s jedlým olejem byl značně rozšířen, včetně podomního obchodu ve vesnicích
a městečkách. Také v Deštné byla olejna u Voleského mlýna čp. 200, založena kolem roku
1650 mlynářem Šabatkou. Olejny se rozšířily v 18. století vzhledem k rozsáhlému
pěstování lnu pro textilní potřebu.
Na Deštensku jsou olejny zmiňované u mlýnů v Mnichu, Rosičce i v Červené Lhotě. V
okolí byly například dvě v Lodhéřově, po jedné v Dolní Radouni, Nové Včelnici a ve
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Strmilově. Výkonný lis olejny dokázal vyrobit až 1200 věder oleje ročně (1 vědro
obsahovalo 61 litrů).
Přidám ústně tradovanou vzpomínku mého děda Tomáše Kvapila (1846-1920), který
často v olejně u Voleského mlýna vypomáhal. Náročná práce byla především v časovém
postupu jednotlivých operací, zvláště hlídání teploty při spařování semene. Vedle peněz za
práci si děd mohl v putně odnést teplý olej domů k užití. Jak mi otec říkal z vlastní
zkušenosti, po užívání jídel maštěných lněným olejem se prý (kulantně řečeno) hladce a
bez potíží konalo vyměšování, včetně střevních plynů!
Olejna u Voleského (Kolářova) mlýna skončila prodejem celé nemovitosti novému
mlynářovi Františku Staňkovi v roce 1899.
F.K.

CYKLOVÝLETY
CYKLOVÝLET KLENOVSKÉ LESY
Správný cyklista v podstatě nezná roční období, kdy by v garáži dával kolo na špalky nebo
ho věšel na hřebík. Já jsem ovšem trochu pohodlnější, a když je mráz, sníh nebo prší, tak
se mi moc jezdit nechce. Jestliže ale přijde víkend, kdy je trochu nad nulou a silnice
sjízdná, tak mě to táhne ven na nějaký ten kratší výlet i v zimě. Pokud jste na tom stejně,
tak doporučím jeden takový příjemný zimní okruh. Ovšem lze ho projet i jindy.
Hned na začátek se trochu zahřejeme stoupáním do Brčíku, ale pak zase pohodlně sjedeme
do Lodhéřova. Zde si můžeme prohlédnout kostel sv. Petra a Pavla a též dvě vápencové
sochy před kostelem – Jana Nepomuckého a Judy Tadeáše. Jsou z roku 1779 a stejně staré
jsou i dvě lípy, které rostou vedle nich. Lípy jsou chráněné jako památné stromy stejně tak
jako vedlejší javor klen. Ke hřbitovu vede pěkné dlouhé kamenné schodiště nebo z každé
strany pohodlnější cesta kolem hřbitovní zdi. Zeď je však již v horším stavu a z kapličky,
která byla její součástí, je již jen ruina. Stejně tak je v havarijním stavu barokní fara,
přičemž tak jako zeď s kapličkou je státem chráněnou kulturní
památkou.
Dále se vydáme směrem na Studnice, cestou se můžeme
zastavit a rozhlédnout po kraji (Jindřichův Hradec a okolí).
Projedeme kolem kruhu z kamenných menhirů (popsáno ve
Zpravodaji červen 2019) a budeme stoupat po silnici
lemované pěknými břízami. Bohužel ty, co stojí blízko silnice,
jsou již očíslované, takže tady asi dlouho nebudou, aby do
nich nenarazil nějaký opilý řidič. Na nejvyšším místě máme
před sebou celý Lodhéřov s okolními kopci jako na dlani.
Můžeme jet ještě kus po silnici lesem a pak u dřevěného kříže
odbočit vlevo na Prokopský dvůr, ale já jsem naposledy
odbočil dříve, přímo na vršku a to ke Klenovské myslivně,
která bývala penzionem, ale v létě 2013 po zásahu bleskem
vyhořela (zasahovali zde i naši hasiči). Dnes je opět krásně
opravená, ale rakouský majitel si zde střeží své soukromí. Můžeme si však prohlédnout
hezkou vedle stojící kapličku. Kdo má rád trochu pátrání, tak za myslivnou na vršku je tzv.
pamětní kámen výsevu modřínového semene. Podařilo se mi ho najít. Jedná se o velký
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kámen, na němž jsou vytesány německé nápisy z roku 1880 doplněné textem Lesy ČR
2000.
I přes tuto zajížďku si ale Prokopský
dvůr nemusíme nechat ujít, dojedeme sem
lesní cestou. Je to pěkná zrekonstruovaná
budova obehnaná zdí, přes kterou můžeme
uprostřed dvora vidět 30 m vysokou
památnou lípu. Dál se jede krásně po
asfaltové lesní cestě (vede až ke státovce
na Jindřichův Hradec), zastávku můžeme
udělat pod turistickým přístřeškem u jedné
z odboček nebo u malebné Klenovské
hájovny se soustavou rybníčků nebo
kdekoliv jen tak a zaposlouchat se zde do
nádherného ticha Klenovských lesů, které tady všude panuje. Můžeme se zde i toulat jen
tak soustavou pěkně sjízdných lesních cest a narazit na obrovské staré buky nebo místo se
svatým obrázkem a kamennou lavičkou, či na nějakou studánku.
Po asfaltové cestě dojedeme až na státní
silnici. Bohužel zde je většinou rušný
provoz, ale ten nemusíme snášet dlouho.
Aniž bychom jeli až na další asfaltovou
odbočku, zahneme už po 1 km doprava a
polní cestou kolem soustavy rybníčků a
křížku se dvěma lipami přijedeme do
Plasné. Poklidná vesnička, na návsi
hezký rybník a kaple. Dále opět po
asfaltové cestě mineme Velký řečický
rybník (77 ha) a jsme v Klenově. Zde je
asi největší památkou velká kaple sv.
Jana Nepomuckého. Pokračujeme přes samotu Dolní mlýn do Pohoří. Zde je hezká
kaplička mimo hlavní silnici.
Předposlední zastávku uděláme v Pluhově Žďáru, u bývalé středověké tvrze se zbytky
vodního příkopu, později přestavěné na čtyřkřídlý zámek s dvorem uprostřed. Zámek od
roku 1928 vlastnil bratr pozdějšího
prezidenta Beneše, v roce 1948 byl
znárodněn a obec jej využívala
k bytovým účelům. V roce 1992 byl
navrácen rodině Benešových, kteří
zámek postupně rekonstruují. K zámku
přiléhají hospodářské budovy, ve
kterých je v současné době penzion a
restaurace. Poslední zastávku uděláme
u zámku Červená Lhota, který je
krásný v kterémkoliv ročním období.
Vloni jsem projel tyto končiny dvakrát.
V únoru a pak na Boží hod. O vánočním svátku jsem si totiž řekl, že se nebudu doma válet
a celý den se cpát a aktivně něco pro sebe udělám. Nojo, jenže když si s sebou nevezmete
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ani svačinu a po takovém okruhu přijedete domů, tak pak stejně přijde na řadu lednička.
Vždyť ale byl Boží hod, tak je to nakonec vlastně v pořádku. A aspoň člověku, když má
v nohou asi tak 36 km, dobře chutná.
Poznámka: Další fotografie naleznete na https://www.destna.cz/volny-cas/cyklovylety/.
Ant. Stára

Lodhéřov

Ze Studnic na Pluhův Žďár

Svatý obrázek v Klenovském lese
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SPORT
SPORTOVNÍ AKCE VE MĚSTĚ DEŠTNÁ
Tréninky fotbalové přípravky
Každé pondělí od 17:00 – 18:30 fotbal děti.
Tělocvična
Rozpis všech sportů a cvičení probíhajících v tělocvičně najdete na tomto odkazu:
https://www.destna.cz/volny-cas/telocvicna/.
Pavel Kučera, předseda TJ Sokol Deštná, z.s.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pingpongový turnaj 7.12.2019
Jubilejního 10. ročníku se zúčastnilo 10 dospělých a 4 děti.
Dospělí hráli ve dvou skupinách každý s každým. Poté se hrálo o 10. místo poslední ve
skupinách mezi sebou, 1 se 4 a 2 se 3 po umístění ve skupinách, semifinále, o 3. místo a
finále. Konečné umístění:
10. Ludvík Vrána
9. Jaroslav Rataj
5. – 8. David Šašek, Michal Vrána, Vladislav Schmidt, Libor Bílek
4. Petr Talián
3. Pavel Kučera
2. Jan Bartůněk
1. Michal Vichra
Děti hrály každý s každým, pak o 3. místo a finále. Konečné umístění:
4. Anna Bílková
3. Vít Jílek
2. Daniel Chvátal
1. Tomáš Chvátal
Děkujeme za účast a sponzorské dary. David Šašek a Petr Talián st.
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Florbal v Deštné
Florbal je sport, který se do Česka dostal v roce 1991 ze Švédska. První oddíl florbalu na
okrese Jindřichův Hradec pak vznikl v Třeboni, kde nejprve začali hrát dospělí a následně
i školní mládež. V Deštné začal hrát florbal s dětmi Vladimír Zedník na podzim roku
1994. V roce 1995 se florbal začal hrát na základních školách v Jindřichově Hradci –
především na 5. ZŠ, která se dokonce v roce 1999 zúčastnila mistrovství České
republiky základních škol. Nejlepší hráč 5. ZŠ byl Jan Zedník z Deštné. Dnes je
florbal v Česku velmi populární, hrají se soutěže od žáků až po dospělé. Své soutěže hrají
samozřejmě i dívky a ženy.
Pravidelné tréninky pro žactvo v Deštné probíhaly od roku 1994 vždy v pátek od 17 do
19 hodin v tělocvičně základní školy a to vždy v měsících říjen až duben. Od podzimu
roku 2001 (v nové tělocvičně) se konaly pravidelné tréninky dokonce dvakrát v týdnu –
a to v úterý a v pátek od 17 do 18 hodin vždy od poloviny října do poloviny června.
Největšího rozmachu florbal v Deštné zaznamenal v letech 2004 až 2010, kdy
každoročně docházelo na tréninky okolo 25 žáků. Vladimír Zedník vedl florbalové žáky
16 let.
Od roku 2011 žáky při trénincích vede Pavel Pígl, tedy již 10. rok. S vedením tréninků
občas pomáhá i František Poslušný. Nyní oddíl navštěvuje okolo 15 dětí. Tréninky
probíhají každou středu od 16.30 hod do 18 hod.
Florbalovým oddílem za těch 26 let prošlo okolo 250 dětí z Deštné a okolí. Hrála i
děvčata. K nejlepším hráčům florbalu v jeho začátcích patřili: Jakub Trčka, Michal a
David Schrötterovi, Robin Houška, Radek Kuneš a Jan Zedník. Po roce 2001 patřili
k nejlepším: Josef Hojer, Tomáš Plachý, Miroslav Blažek, Vítek Kučera, Zdeněk Kuneš,
Petr Koukal a Jan Zedník. V letech 2004 až 2010 byli nejlepší tito hráči: Miroslav, Lukáš
a Radek Přibylovi, Jakub Jusko, Filip Holec a Martina Zedníková. Po roce 2010 patřili
k nejlepším hráčům Denisa Píglová a David Kučera. Nyní patří k nejlepším Daniel
Danyi, Tadeáš Mareš, Jan Havlíček, Daniel Chvátal a Josef Brus. V posledních dvou
sezónách je dokonce vidět zlepšující se morálka a chování hráčů.
Za dvacetšest let oddíl uspořádal téměř 30 turnajů pro děti z Deštné a okolí.
Nejčastějším vítězem těchto turnajů byli Jan Zedník, Martina Zedníková a Filip
Holec.
Nejlepší hráči oddílu se
zúčastňovali i turnajů v J.
Hradci, Žirovnici a Kaplici.
V letech 2007 a 2008
dokonce Deštná vyhrála 5
turnajů v řadě! Jednalo se o
turnaje, které pořádal Dům
dětí a mládeže a agentura
SKOK. Oficiální soutěž
Deštná ale hrát nemůže,
protože tělocvična v Deštné
je příliš malá.
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Martina Zedníková kapitánka mistrovské Příbrami
V listopadu loňského roku byla Martina Zedníková zvolena kapitánkou extraligového
týmu žen Příbrami. Příbram vloni extraligu žen vyhrála a Zedníková tímto má již pátý titul
mistryně republiky v hokeji. Předtím vyhrála čtyřikrát extraligu žen v dresu Slávie Praha.
A právě celý tým Slávie (kvůli finančním problémům) od loňska hraje za HC Příbram.
Ženy Příbrami v letošním ročníku extraligy ještě neprohrály. Velký podíl na tomto
úspěchu má Martina Zedníková, která patří k nejzkušenějším hráčkám Příbrami a
v každém zápase pravidelně boduje. Několik posledních výsledků Příbrami: Příbram –
Litvínov 10:3, Příbram – Kladno 3:0 a Příbram – Karviná 6:1.

Na fotografii Martina Zedníková na domovském zimním stadionu v Příbrami.
Martina Zedníková stříbrná
České hokejové reprezentantky mají za sebou další ruský turnaj v rámci Euro Hockey
Tours. Tentokrát se představily v Soči (9. až 16. prosince 2019) , kde na turnaji šesti zemí
skončily těsně pod vrcholem – výběr trenéra Petra Nováka obsadil druhé místo za vítěznou
sbornou. Martina Zedníková hrála na levé obraně ve druhé pětce. Výsledky:
ČESKO – MAĎARSKO 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
FRANCIE – ČESKO 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)
RUSKO – ČESKO 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Konečné pořadí turnaje: 1. Rusko, 2. Česko, 3. Maďarsko, 4. Norsko, 5. Dánsko a
6. Francie
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Martina po výhře nad Slovenkami 2:1 ve Velkých Popovicích - před odletem na turnaj do
ruského Soči.

Martina Zedníková v Soči v olympijské vesnici.
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INZERCE

RESTAURACE U MOCNÁŘE - Deštná

PŘIJME

KUCHAŘE
servírku, číšníka
na HPP nebo DPP
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
INFO: 602 170 221 – p. Drs
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"Prodám kvalitní jehličnaté palivové dřevo v různém provedení a délkách. Cena od
260 Kč za prostorový metr. Po dohodě doprava možná.
Kontaktní údaje:
Martin Kolář, Vícemil 35, 378 21 Kardašova Řečice, tel: 604 106 575
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