ČERVENEC 2018

29. ROČNÍK

CENA 10 Kč

Dětský den na fotbalovém hřišti.

Pasování žáčků z 1. třídy na čtenáře v Městské knihovně.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři Zpravodaje Deštenska,
červenec je tady, začaly prázdniny, hurá k vodě, za zábavou, na výlety, na
dovolenou nebo třeba jen na zahrádku či k bazénu. Až si navečer doma
sednete, třeba vám přijde vhod se začíst do řádků našeho zpravodaje.
Přinášíme vám další číslo plné zajímavých informací a fotografií. Přeji
příjemné čtení a krásné letní počasí.
Zasedání zastupitelstva proběhlo 25. června 2018, projednáno bylo 11 bodů, přítomných
bylo 8 zastupitelů. Prodali jsme pozemek v lokalitě Za školkou. Propachtovali šest
pozemků pro zemědělství. Informovali o novinkách ve vyhledávání vhodné lokality pro
Úložiště RO. Projednali návrh Plánu rozvoje sportu. Schválili jsme Závěrečný účet města
a účetní závěrku za rok 2017. Propachtovali jsme prostory v čp. 9 pro nové Bistro.
Schválili jsme Stavební úpravy křižovatky na náměstí. Seznámili se s novou knihou o
Deštné a Lipovce.
Červenec bude měsícem oslav založení Sboru dobrovolných hasičů Deštná. Také oslavíme
20 let provozu Provaznického muzea a 10 let provozu Leteckého muzea. V rámci těchto
oslav na návštěvníky čeká celovíkendový program. V pátek můžete shlédnout derniéru
komedie Brouk v hlavě v podání deštenských ochotníků. Na sobotu je připraven bohatý
odpolední program. Začneme proslovy, křtem praporu hasičů a sochy Floriána.
Představíme novu knihu o Deštné a Lipovce. Dan Fleischmann ukáže, jak se stáčí námořní
provaz. Proběhne soutěž hasičů. Zástupci Chůdadla nás budou po celou akci bavit svým
vystoupením. Uslyšíme několik hudebních vystoupení. Den ukončíme ohňovou show. Po
náročné sobotě bude připraven v neděli v kostele sv. Ottona varhanní koncert i se zpěvem,
následovat bude vernisáž výstavy v KD Deštná. Celý program naleznete dále ve
zpravodaji. Nezapomeňte nás navštívit 20. – 22. července!
Přeji všem krásné léto, užijte si dovolenou a u příštího vydání zpravodaje na shledanou.
David Šašek, DiS., starosta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jubilantům k významným narozeninám
Panu
Paní

Hynku
Haně

Čadkovi
Němečkové

z Deštné
z Deštné

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do života vítáme
Ladu K n o b l o c h o v o u
Malé Ladě přejeme hodně zdraví, štěstí, radostné dětství a rodičům blahopřejeme.
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Šerpování předškoláků

Rozloučení s deváťáky
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Odpady v roce 2018
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
V červenci to je pondělí 9. 7. a 23. 7. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír plný pytel označte čárovým kódem a dávejte ve stejných intervalech
společně s popelnicí před dům. Pokud budete potřebovat odevzdat plast nebo papír mimo
svozový den, odpad označte kódem a odevzdejte v areálu MěÚ vzadu (dříve sklad
Stavikomu).
V den svozu pak můžete před domem nechat také železný odpad, oleje a tuky v plastové
lahvi označené vaším kódem.
Sklo – do kontejnerů rozmístěných po celém městě a v Lipovce na stejných stanovištích
jako doposud.
Velkoobjemový odpad vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem po předchozí
telefonické nebo osobní domluvě.
Oblečení, lůžkoviny, ručníky, přikrývky, plyšové hračky, kabelky, batohy a obuv –
vše čisté a zabalené je možné odevzdávat kdykoliv do označeného kontejneru u zadního
vchodu do KD a v Zahradní ulici.
Větve a klestí bez kořenů a země – prostor u transformátoru výjezd na Červenou Lhotu.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad – hnědé popelnice pro domácnosti a
hnědé kontejnery rozmístěné u ostatních kontejnerů. Svoz v červenci bude v těchto
termínech: pátek 6. 7. a 20. 7. v dopoledních hodinách.
Tonery a cartridge z tiskáren – box ve vestibulu na MěÚ.
Oleje a tuky – v Zahradní ulici, u zadního vchodu do KD a v ulici Stránská u mostu přes
Strouhu jsou umístěny zelené popelnice na sběr olejů a tuků. 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.
Sběrné místo u školní kuchyně bude v červenci 2018 otevřeno poslední sobotu v měsíci
28. 7. 2018 od 11:00 do 14:00. Mimo tuto dobu je elektro odpad možné odevzdat po
zavolání na telefon 607 937 291 – P. Kučera.
Zde vybíráme pouze tyto odpady:
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.
Baterie, barvy, spreje, železný odpad, žárovky a zářivky.
Výpis prací technického úseku města Deštná v červnu 2018:
V čp. 119 byt č. 3 jsme dokončili opravu koupelny (nové rozvody vody, odpadů, elektriky,
montáž obkladů, dlažby a zařízení).
Na hřišti v dolní části pod dětským hřištěm je hotové workoutové hřiště (budou doplněny
ještě tři posilovací stroje), instalovány jsou dva stoly na ping pong, hřiště na badminton a
pétanque. Mezi stromy kolem tohoto hřiště jsme osadili lavičky a koše.
Policie a odbor dopravy nám konečně povolili osazení zrcadla při výjezdu od hřiště na
škole, takže v tomto místě budeme vyjíždět o něco bezpečněji.
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Před Jednotou a restaurací u KD jsme provedli terénní úpravy a usazení kamenů z okolí
místního lomu, jako přírodního schodiště a cesty. Osázení zelení bylo provedeno dle
návrhu zahradní architektky Ing. Miroslavy Cimburkové. Místo bude doplněno ještě o tři
stromy, které zatím nejsou v nabídce zahradnictví. Všechny tyty změny, hlavně výsadba
zeleně, jsou součástí větší změny náměstí, kdy při připravované přestavbě křižovatky musí
být odstraněny stromy, které brání výhledům a křižovatka se rozšiřuje, až do míst, kde
dnes rostou.
Opravili jsme havárii vodovodu v ulici Stránská. Žádáme občany, aby při jakémkoliv
podezření na únik vody informovali MěÚ. Děkujeme.
V městských lesích jsme začali těžit dřevo napadené broukem.
Hlavní náplní tohoto měsíce je sečení a údržba zeleně.
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:
Instalaci tří posilovacích strojů na workoutovém hřišti.
Instalaci umělého povrchu hřiště na street ball, před tenisovým kurtem.
Výměnu oken a dveří ve škole – poslední etapa.
Přestavbu školní kuchyňky a WC chlapců na 1. stupni ZŠ.
PD na 3. a 4. etapu tlakové kanalizace v ulicích Stránská a Na Zájezku.
PD na opravu kanalizace pod hřištěm.
PD na 2. až 4. etapu výstavby Za školkou.
PD na rekonstrukci Svatojánské ulice.
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ECOBAT – společnost zabývající se likvidací vybitých baterií nám dala
k dispozici krabičky pro jejich sběr v domácnosti. Kdo má zájem, může si ji
vyzvednout ve vestibulu na městském úřadě. Následně až ji bude mít plnou
odnést zpět k nám a vyzvednout si další. Na výběr jsou v několika barvách,
takže si vybere každý.
EKOLAMP - Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo ochrana
životního prostředí za něco moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci
v posledních letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. století,
sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si
uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku lidské
činnosti na mnoha místech i značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo
zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i
nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku 1838
na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat
víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu
ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí
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úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firemních materiálů zůstává jen
v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých
rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení
za úspornější světla, podporují místní firmy, motivují spoluobčany k důslednému třídění
odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad
musí obec předat specializované firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit,
zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned
dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné
suroviny získané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku
škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr zářivek pro naše město zajišťuje již mnoho let kolektivní systém
EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, přispívá na provoz
sběrného místa, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou
recyklaci. Díky tomu ušetří město Deštná finanční prostředky, které bychom jinak museli
utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.
Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří recyklovat kolem 5
miliónů kusů zářivek a výbojek. To představuje 25 kg rtuti, která by jinak mohla znečistit
vodu o objemu téměř dvou Lipenských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu
našeho města a nevyhazujte úsporky do koše.
Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz
Palivové dřevo – ceny v roce 2018
Ceny palivového dřeva:
Měkké dřevo (smrk, modřín, borovice, topol, lípa, atd.)
700 Kč/prm
Tvrdé dřevo (buk, dub, bříza, javor, jasan, atd.)
900 Kč/prm
Větve, samovýroba
138 Kč/prm
Doprava (účtována hodinově)
300 Kč/hod.
Dřevo je dodáváno v 1m polenech, prm = prostorový metr skládaný. Ceny jsou již s DPH.
Napouštění bazénů
Chcete-li napouštět bazén z vodovodní přípojky, napouštějte jej pomalu a mimo
odběrovou špičku, nejlépe přes noc. Při velkém a rychlém odběru hrozí rezavé zbarvení
napuštěné vody u vás i u okolních odběratelů.
Tato situace se děje nárazovými změnami hydraulických poměrů v síti. „V případě
překotného napouštění bazénů z vodovodu pro veřejnou potřebu se začnou uvolňovat
usazeniny z vnitřního povrchu vodovodní sítě a tím dojde k zakalení vody. Tento
problém se pak netýká pouze vlastního místa odběru, ale často i poměrně širokého okolí.“
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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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ
Výlet žáků první třídy
11. června jsme se žáky vyjeli na Hlubokou nad Vltavou. Zde jsme
navštívili ZOO a zámek Ohrada, kde jsme měli možnost zúčastnit se
komentované prohlídky, která se týkala života v lese. Děti řešily různé rébusy a hádanky.
12. června jsme navštívili Muzeum Jindřichohradecka, kde se dětem nejvíce líbily
Krýzovy jesličky. Dále jsme navštívili výstavu vláčků na Staré radnici a výstavu Svět
kostiček, kde si děti mohly stavět ze stavebnice Lego. Samozřejmě jsme se šli podívat i na
"vodní fontánu", která se dětem moc líbila.
Oba dny se nám vydařily, počasí bylo pěkné a viděli jsme spoustu zajímavých věcí.
Mgr. H. Böhmová
Návštěva prvňáčků v Městské knihovně v Deštné
20. června čekalo na žáky první třídy v knihovně překvapení. Paní Liškařová, p. Divišová,
p. Janů a p. Traxmandl dětem předvedli malé divadélko o knihách. Na závěr byli žáci
"pasováni na čtenáře". Na památku děti dostaly pamětní list a knihu. Děkujeme.
Mgr. H. Böhmová
Výlet na Vyšebrodsko
Ve středu 13. června se 7. a 9. třída vypravily vlakem na třídenní výlet do Vyššího Brodu.
Po obědě v tamější školní jídelně a poté, co jsme se ubytovali ve školní tělocvičně, jsme se
vydali do cisterciáckého opatství navštívit poštovní muzeum a cisterciácký klášter.
V gotickém klášterním kostele Nanebevzetí Panny jsme mohli obdivovat krásně zdobené
oltáře či pestrobarevná vitrážová okna. Po návratu do školy a večeři z vlastních zásob
následoval krátký rozchod a večerka.
Druhého dne po snídani v místní cukrárně jsme se pěšky vydali na Čertovu stěnu, kde se
naskytl krásný výhled na přírodu
v údolí Vltavy. Při návratu na
oběd se vyskytl problém, neboť
jsme sešli z cesty. Jeden
z pedagogů a dva žáci z 9. třídy
se vydali jinudy než ostatní, ale
cestu nakonec našly obě
skupiny.
Po obědě jsme odjeli linkovým
autobusem na Lipno na Stezku
mezi korunami stromů. Po
návratu do Vyššího Brodu jsme
večeřeli v místní restauraci.
Třetího dne po snídani jsme se vypravili na křížovou cestu, vedoucí na kopec vysoko nad
městem. Na jejím konci jsme si prohlédli poutní místo s krásným novorománským
kostelíkem a dozvěděli se spoustu zajímavostí.
Výlet jsme ukončili obědem ve školní jídelně a vlakem a autobusem jsme se vrátili domů.
A. Dvorská, A. Kadeřábková, L. Krátká, 7. třída
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Dvoudenní výlet na Lipno
V pondělí 11. června v 8 hodin ráno jsme s 2., 3. a 4. třídou vyrazili autobusem na výlet
na Lipno. Hned po příjezdu jsme se ubytovali v hotelu Swing. Následoval oběd a cesta
lanovkou na Stezku korunami stromů a Království lesa. V Království lesa se nám
obzvláště líbilo, protože tam byly různé prolézačky a mohli jsme krmit kozy. Druhý den
jsme se vydali navštívit Český Krumlov. Při procházce městem jsme objevili muzeum
voskových figurín a rozhodli se do něj podívat. Prohlédli jsme si také krumlovský zámek a
na oběd se zastavili u McDonald´s.
Celý výlet se nám moc líbil, jídlo v hotelu bylo výborné a počasí nám přálo. Už teď se
těšíme na výlet v příštím roce.
Julie Dvorská, žákyně 4. třídy

Školní výlet 6., 7. a 8. třídy
11. června jsme se vydali na Šumavu, směr Lipno. Nejprve jsme navštívili Stezku
korunami stromů, k níž jsme v rámci zvyšování fyzické kondice vystoupali pěšky a
nepoužili lanovku jako ostatní. Cesta Stezkou byla plná zajímavých zákoutí a některým se
možná z té výšky trochu zatočila hlava. Odměnou nám byl nádherný pohled na Lipenské
jezero, Šumavu a Alpy. Tři odvážní jedinci pak sjeli 52 m dlouhým tobogánem dolů a
všichni jsme se vydali do Království lesa, což je lesní hřiště s různými atrakcemi a menším
lanovým centrem. Počasí nám přálo a výlet se vydařil.
Mgr. H. Tomšů
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Školní cyklovýlet Komorník 2018
V termínu 14. – 15. června 2018 jsme se i my, žáci 5. ročníku ZŠ Deštná, vydali na školní
výlet. Na rozdíl od ostatních jsme ale zvolili jako dopravní prostředek jízdní kolo.
Na první část cesty jsme využili Jindřichohradecké místní dráhy, vláčkem jsme dojeli do
Hůrek, odtud jsme už ale jeli jen na kolech. Naším cílem byl Autokemp Komorník
Kunžak. Zde jsme byli ubytováni v hezkých chatkách. V rámci výletu jsme ještě ve čtvrtek
objeli celý rybník Komorník.
Večer jsme si zazpívali u
táboráku a nakonec jsme si
dali i stezku odvahy.
V pátek po obědě jsme se
potom vypravili na cestu do
Jindřichova Hradce.
Počasí nám přálo, všichni
zvládli náročnou trať na
jedničku,
ujeli
jsme
dohromady pěkných 40 km.
Až na jednu píchlou duši se
nic nepřihodilo, takže jsme si
výlet moc užili.
žáci V. třídy a P. Havelková
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V pondělí 18. června navštívila naši školu Mgr. Kamila Marková, zdravotní sestřička
z pardubické nemocnice. Na 2. stupni řekla žákům důležité informace, které se týkaly
první pomoci. Děti se dozvěděly něco o klíšťatech, krvácení, zlomeninách, popáleninách,
resuscitaci atd. Nakonec si žáci mohli zkusit masáž srdce. Všichni si z přednášky odnesli
mnoho užitečných informací.
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Oslava Mezinárodního dne dětí v ZŠ
Dne 1. června se již tradičně konala oslava MDD pro žáky ZŠ Deštná. I letos probíhaly na
sportovním hřišti různé hry a soutěže, na jejichž přípravě se spolu s učiteli podíleli i žáci
deváté třídy. Děti na jednotlivých stanovištích získávaly razítka na herní kartičky.
V případě, že nasbíraly razítko ze všech stanovišť, čekala na ně sladká odměna.
Počasí nám přálo a děti si svůj den opravdu užily.

Naši žáci jako průvodci na Červené Lhotě
Také letos jsme zopakovali náš úspěšný loňský projekt – žáci 8. a 9. ročníku provázeli
návštěvníky na zámku Červená Lhota. Zde jsou některé ohlasy:
V sobotu 2. června jsme byli na Červené Lhotě na řetězovém provádění. Já jsem s Erikou
Čížkovou prováděla v předsíni. Provádění se mi líbilo, protože jsme to nedělali poprvé a
měli jsme už nějaké zkušenosti z loňského roku. A také se mi líbilo, že celá akce byla lépe
zorganizovaná než loni.
G. Švábková
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Já jsem prováděla v pokoji, který sloužil jako pánská ložnice. Byla to krásná komnata.
Zpočátku to bylo hodně těžké, bála jsem se, že něco spletu. Když pak chodila jedna
exkurze za druhou, získávala jsem ve výkladu větší jistotu.
P. Kubíčková
Já a další dva spolužáci jsme si vybrali místnost zvanou salon. Líbilo se mi, jak nás lidi
poslouchali a jak děti dostávaly obrázkový deník, ve kterém byly obrázky vybraných
exponátů. Děti je pak musely hledat v každé místnosti, kterou navštívily.
M. Menčík
My s Martinou Janotovou jsme si vybraly věžní pokoj. Byla to celkem malá místnost,
takže když se do ní nahrnulo hodně lidí, nebylo tam moc prostoru k hnutí. A taky jsme
musely mluvit více nahlas. Ale i tak jsme si provádění velice užily. Považuji to za skvělou
životní zkušenost.
E. Holzmannová
Provádění mě naučilo připravit si text a pak ho přednášet úplně cizím lidem. A nebát se
mluvit k cizím návštěvníkům zámku. Nelíbilo se mi, že někteří z nich nedávali pozor a
bavili se mezi sebou. Super bylo, že jsme se mohli po zámku volně pohybovat.
D. Prágr
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Návštěva městského úřadu
Dne 5. května se 6. třída vypravila s panem ředitelem v hodině občanské nauky na
městský úřad v Deštné. Děti se podívaly, jak to na takovém úřadu vypadá. Poté se setkaly
se starostou Deštné. Pan starosta odpovídal na dotazy žáků. Následně hovořil o důležitých
úkolech, které musí on i zastupitelé plnit. Dále mluvil o samosprávě, odkud přichází a kam
odtéká voda, co je třeba pro město zařídit apod.
Tento výukový program děti poučil a doufáme, že se bude opakovat.
Tereza Zíková, 6. třída
Barevný den
Dne 28. 6. 2018 se uskutečnil tradiční Barevný den žáků ZŠ Deštná. Ten letošní byl ale
přece jen něčím jiný. Děti měly opět v rámci tříd sjednocené barvy oblečení, letos ale měly
společnou barvu s některou ze tříd druhého stupně. Celkem byly tedy k vidění čtyři barvy
– černá, modrá, zelená a červená.
Ráno se prošel po náměstí barevný průvod, školáky neodradilo ani deštivé počasí. Poté se
již děti vydaly na cestu, starší děti připravily pro své mladší kamarády z 1. stupně trasu, na
které museli plnit různé úkoly odpovídající jejich věku. Zpět do školy se vrátili všichni
společně, tady na ně potom čekala sladká odměna.
I přes nepřízeň počasí si děti den užily.
za ZŠ Pavla Havelková

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Zpravodaj Deštenska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
- 15 -

MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v měsíci červnu
Měsíc červen je pro nás ve školce vždy ve znamení sluníčka, zrajícího ovoce,
nadcházejícího léta a prázdnin. Snažíme si užít krásné počasí, a tak hodně času trávíme
venku na procházkách, na zahradě či hřišti a jinde v přírodě v okolí Deštné.
Začátkem června jsme se vydali na školní výlet do ZOO Tábor. Počasí nám přálo - po
celý den nám svítilo sluníčko a bylo teplo. Viděli jsme mnoho krásných zvířátek např.
medvědy, lva, pštrosy, daňky a jeleny, divoká prasátka, sovy, papoušky, vlka. Z výletu
jsme byli nadšení a než jsme se vydali zpět k autobusu, mohli jsme si ještě koupit pěkné
suvenýry, abychom na výlet dlouho vzpomínali.
Po výletě nás čekal „Dětský den“, který si pro nás připravili hasiči z SDH Deštná. Užili
jsme si s nimi spoustu legrace, prohlédli jsme si hasičská auta, vyzkoušeli jejich techniku a
na závěr nás hasiči potěšili pěnou a dárkovými balíčky, kde jsme objevili spoustu mlsek.
Ještě jednou děkujeme SDH Deštná za tak krásný den!
Pěkné dny jsme využili i ke školkovému focení, o které se postaral pan Vladimír
Kalimon. Za série překrásných fotek, které nám vytvořil zdarma ve svém volném čase mu
moc děkujeme! Měl s námi velkou trpělivost a postaral se nám o krásné fotografie. Dále
bychom chtěli poděkovat paní Mgr. Alžbětě Horynové, která nám ve svém volném čase a
nezištně pomohla výtvarně ztvárnit tablo. Děkujeme Vám!
V půli června nás paní Dvorská pozvala na oblíbené opékání špekáčků u nich na
zahradě. Připravila pro nás zahradu plnou hraček, ohniště, kde jsme si opekli buřtíky a na
závěr nám rozdala vynikající linecká kolečka. I tento den jsme si moc užili a ještě jednou
moc paní Dvorské děkujeme za vše, co si pro nás nachystala.
V posledním týdnu jsme ještě zažili duhový den, kdy jsme přišli oblečeni jen v barvách
duhy. Společně jsme se potom seřadili podle barev a na památku jsme se vyfotili. Byl to
nádherný den plný barev, kdy jsme také malovali křídami na chodník a hráli spoustu her.
Na úplný závěr školního roku čekal předškoláky výlet na Červenou Lhotu, zakončený
dobrou večeří a nočním přespáním ve školce. Druhý den pak předškoláky čekalo
slavnostní šerpování na městském úřadě v Deštné, čímž se již od září stanou školáky ZŠ.
A protože máme před sebou prázdniny, přejeme Vám krásné a slunečné léto.
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 65 Kč. V případě jakéhokoli dotazu volejte: ředitel ZŠ - 384 384 280,
zs.destna@centrum.cz; vedoucí ŠJ - 384 384 263, sjdestna@centrum.cz.
JÍDELNÍ LÍSTEK ČERVENEC 2018

2. 7. PO
3. 7. ÚT
4. 7. ST

Rajská
Vločková
S mas. rýží

Vepř. maso na houbách, těstoviny, čaj
Vepř. krk. pečená, bramb. knedlík, zelí, čaj
Smažený květák, brambor, tatarská om., čaj
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5. 7. ČT
6. 7. PÁ

SVÁTEK
SVÁTEK

9. 7.
10. 7.
11. 7.
12. 7.
13. 7.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Z červené čočky
Rybí
Přidělaná
Hovězí
Gulášová

Pečené kuře, brambor, kompot, čaj
Vepř. maso po italsku, těstoviny, čaj
Čočka na kyselo, uz. krk., okurka, chléb, čaj
Hov. maso vařené, křenová omáčka, knedlík, čaj
Bramborové šišky s mákem, mléko

16. 7.
17. 7.
18. 7.
19. 7.
20. 7.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Z fazol. lusků
Kmínová
Kapustová
Hrachová
Bramborová

Sekaná pečeně, brambor, rajče, čaj
Segedínský guláš, knedlík, čaj
Smažené rybí filé, brambor, mrkvový salát, čaj
Krůtí kostky na kmíně, rýže, čaj
KNEDLÍK
Boloňské špagety se sýrem, čaj

23. 7.
24. 7.
25. 7.
26. 7.
27. 7.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Zelná
Krupicová
Fazolová
Hovězí
Frankfurtská

Rizoto z vepř. masa, červená řepa, čaj
Vepř. srdce na smetaně, knedlík, čaj
Vepř. krk. pečená, špenát, brambor, čaj
Hov. maso vařené, rajská omáčka, těstoviny, čaj
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, čaj

30. 7. PO Česneková
31. 7. ÚT Z vaj. jíšky

Zapeč. těstoviny s uz. masem, okurkový salát
Cikánská hov. pečeně, brambor, čaj
Z NAŠÍ KNIHOVNY

Vážení čtenáři,
zdravíme vás z knihovny. Rok s rokem se sešel, opět tu máme léto a s ním
prázdniny a dovolené. Jako každoročně bychom vám chtěly nabídnout
několik nových, ale i starších titulů pro chvíle odpočinku. Nebudu je zde
vypisovat, najdete je na webových stránkách našeho města. Určitě si vyberete.
Pasování na čtenáře
Ve středu 20. června se přišli do knihovny pochlubit prvňáčci, jak se naučili číst a také
proto, aby byli pasováni na čtenáře.
A jak už to v naší knihovně občas bývá, zrovna v té samé chvíli se zase objevili
knihožrouti.
Všechny děti se polekaly. Z vedlejší místnosti se ozývalo škrábání, lomození, bouchání a
za chvíli u regálu s knihami stály podivné postavy. Vypadaly jako dva velcí slimáci.
Knihožrouti!! Neštěstí pro každou knihovnu!!! Okusovali a ožižlávali knížky, plivali,
házeli knížky na zem, trhali listy a cpali si je do pusy. No hrůza hrůzoucí.
V prvních chvílích jsme nevěděli, co dělat, ale děti se s knihožrouty nemazlily a pustily se
do boje papírovými koulemi. A když už jim docházely síly, zavolaly knihožroutotlouka. A
ten jim panečku dal. Knihožrouti ho poslouchali na slovo. A tak nakonec všechno dobře
dopadlo.
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Děti byly pasovány na čtenáře, obdržely pasovací listinu, za odměnu dostaly krásnou
knížku, ze které každý kousek přečetl. A knihožrouti? Díky dětem se polepšili, slíbili, že
už nebudou trhat a žrát knížky a že se přes prázdniny naučí číst . Tak za rok uvidíme, jestli
se opravdu polepšili. Budeme jim držet palce.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této akce.
Prázdninová výpůjční doba
Od 5. 7. do 30. 8. 2018 bude knihovna otevřena každý týden ve čtvrtek a to od 13.00 do
18.00 hodin. 5. 7. 2018 je státní svátek a knihovna bude uzavřena. Od 3. 9. 2018 bude
obnoven normální provoz, tj. čtyři dny v týdnu. Informaci o výpůjční době naleznete také
na webových stránkách města.
Připravujeme
V průběhu celých prázdnin si můžete u nás v knihovně prohlédnout výstavku věnovanou
100. výročí založení trampingu v Čechách.
Prosíme čtenáře, aby na svých prázdninových cestách nafotili zajímavosti a po
prázdninách nám fotografie zapůjčili. Uspořádáme z nich výstavku, která bude ke
shlédnutí v knihovně celé září.
Na říjen připravujeme výstavku ke 100. výročí vzniku republiky. I k této výstavce můžete
přispět fotografiemi, děti mohou malovat obrázky.
Poděkování
Rády bychom veřejně poděkovaly paní Marii Vainerové, která vrátila předmět, nalezený
v jedné z vypůjčených knih. Přestože si nález mohla ponechat, poctivě ztracenou věc
odevzadala. Protože špatných zpráv je všude dost a dost, je příjemné vědět, že mezi námi
žijí čestní a poctiví lidé. Ještě jednou děkujeme.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 Zpravodaj Deštenska

Dostaly jsme darem mnoho cizojazyčných knih, vzhledem k tomu, že se mnohé nehodí k
zapsání do knihovního fondu, rády bychom je případným čtenářům nabídly. Vystaveny
budou v policích před knihovnou. Za dar děkujeme.
Rády bychom vám popřály spoustu krásných prázdninových zážitků a po prosluněném létě
se na vás opět těšíme.
LiSt

ZÁPISKY Z CEST - VIETNAM
Díl III. - Mekong
Třetí díl povídání o nezapomenutelné cestě po Vietnamu, která se uskutečnila v březnu,
roku 2014.
Ráno bylo trochu hektické, protože Michalovi ranní vstávání prostě nedělá dobře. A tak
jsme měli jen 30 minut na nalezení snídaně a návrat zpátky do hotelu, kde nás měl
vyzvednout někdo z cestovní agentury. (Ponaučení pro příští cestování – hledat ubytování
se snídaní!!!)
V 8:50 pro nás přijel klimatizovaný minivan a my se připojili k jednomu Britovi a
sympatickému páru z Malajsie. Cesta do Cai Be byla šílená, tolik výmolů na silnici, tolik
aut v protisměru!! Trvalo to asi dvě a půl hodiny, ale nám to přišlo jako věčnost. Přibližně
po hodině začala městská zástavba řídnout, až se ztratila úplně a vystřídaly ji chudé domky
a chatrče z nejrůznějších materiálů, především ze dřeva a vlnitého plechu.
Když jsme konečně dojeli do cíle, přemístili jsme se z minivanu na motorovou loď a jeli
kolem domků na vodě ve městě Cai Be. Trochu mi to připomínalo Benátky, ovšem méně
romantické. Spíš si tu člověk uvědomil tu chudobu a těžký život místních lidí. Někteří
prožijí celý svůj život na lodi (a v mnoha případech, jak jsme se dozvěděli později, je ta
loď pouze pronajatá!!) A když zrovna dlouho neprší, pijí vodu z řeky, vyčistěnou pouze
pomocí primitivních filtrů z písku. Na druhu stranu, neumírá se tu na infekční nemoci víc,
než jinde a lidé mi tu nepřišli nešťastní, spíš naopak. Smáli se a mávali, i když si nejsem
jistá, jestli to náhodou neměli v popisu práce.
Potom nás dovezli do místa
za vesnicí, kde na nás
čekaly
malé
dřevěné
lodičky bez motorů, na
kterých byla vždy jedna
paní v kloboučku a
provezla nás odlehlým
ramenem delty Mekong.
Takovou
místní
"divočinou"
kolem
zapadlých chatrčí, bujnou
vegetací. Tolik nádherných
stromů a květin a motýlů a
cikád a a a vůbec!!! Bylo to
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dokonalé. Přesně to, co jsem si celou dobu představovala...
Projížďka trvala asi půl hodiny a na konci na nás zase čekala motorová loď. Ta nás
dovezla pro změnu na včelí farmu, kde jsme mimo jiné viděli i výrobu typických sladkostí
z kokosu a extrudované rýže. Nikdo nám nenutil nic ke koupi, jako tomu bývá třeba v
Egyptě, ale stejně jsme si odnášeli tašku kokosových karamelek. No a pak znovu po řece
zpátky k minibusu. To už jsme měli opravdový hlad a těšili se na oběd.
Jeli jsme těmi nejužšími cestami, jakými ještě šlo projet, přes ty nejchudší vesničky až
minibus zastavil. Dál se šlo pěšky, po úzké cestičce mezi rýžovými poli a zdejším hustým
porostem. Naším cílem byl nízký domek s rovnou střechou obklopený úchvatnou zelení,
až zrak přecházel. Taková malá botanická zahrada... A to už nám pán domu začal nosit na
stůl ta nejdivnější jídla, jaká jsem doposud viděla. Posunky nám vysvětlil, co do čeho
namočit nebo zabalit a evidentně z nás měl hroznou legraci. Až na zlověstně vypadající
rybu bylo všechno velmi dobré.

..."Cocconut juice?" zeptal se po chvíli pán. "Moc rádi!" odpověděli jsme. A tak pán vzal
žebřík, vylezl na palmu a natrhal kokosové ořechy ... Jo, to se člověku stane jen tady.
Krásně jsme se najedli a na závěr dostali rýžovou pálenku a pak ještě jednu .... a pak nám
byla představena "kola" (pokud se jim tak dalo říkat), na kterých jsme měli jet na
projížďku kolem kanálů. Na začátku byla cesta tak úzká, že bych se po ní pomalu bála jít i
pěšky a já po ní jela na nejhorším kole v celé deltě Mekongu! Po obou stranách cesty
kanál, nebo rýžové pole a upřímně, nechtěla bych spadnout ani do jednoho. Oni věděli,
proč nám mají nalít tu pálenku. Ale pak jsme se dostali na širokou cestu a projížděli jsme
skutečným venkovem. Zdálo se, že tam už skutečně moc turistů nezavítá. Domorodci se
sbíhali k cestě a zdravili nás. Mávali a smáli se. Před kolem nám pobíhala kuřata a kachny.
Užívala jsem si každou vteřinu téhle jízdy. Přesně tohle jsou dny, ze kterých pak člověk
dokáže žít celý rok, i celý život.
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Ale pak už musel přijít konec a my se zase vrátili k minibusu. Cesta zpátky byla snad ještě
horší, než cesta tam, což může doložit fakt, že mamka neunesla drncání minibusu a
potupně vrhla. (Další ponaučení pro příští cesty – Kinedryl a igelitový sáček vždy s
sebou!)
Poznámka na závěr: Na tento den vzpomínám opravdu velmi ráda. Doufám, že se do
těchto míst ještě někdy vrátím. Oběd u rodiny, která se živí obděláváním svého rýžového
pole, byl neskutečný zážitek. Procházet se po domě, kde lidé normálně žijí a vidět
vyleštěnou mramorovou podlahu a plazmovou televizi v chatrči bez dveří, kam prší.

zapsala Veronika Janů, pro vydání ve Zpravodaji upravila Věra Janů

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DEŠTNÁ
O víkendu 1. až 3. června proběhla v Praze celostátní
hasičská akce, s názvem Hasičská fontána Praha 2018,
pořádaná v rámci oslav 100. výročí vzniku Československé
republiky. Do Prahy se v tyto dny sjelo více než 1 100
dobrovolných hasičů z celé republiky, aby symbolicky
zdvihli vody řeky Vltavy do výše, a na motivy České hymny
a symfonických básní Vltava a Má vlast, vytvořili největší
hasičskou fontánu na světě. Za náš sbor se této historické
akce zúčastnili Jaroslav Petrů starší, Milan Menčík starší,
František Tupý, Milan Menčík mladší a Petr Janota. Rád
bych na tomto místě poděkoval všem zúčastněným
deštenským hasičům za vzornou reprezentaci sboru i města.
Odměnou za víkend strávený v zásahovém obleku
v rozpálené Praze je pouze dobrý pocit, že jsme byli při tom.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
- 25 -

Vážení deštenští spoluobčané, dovolte, abychom vás pozvali na oslavy 140. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů Deštná, které se uskuteční v sobotu 21. července
v prostorách parku u kostela a hasičské zbrojnice. Připravili jsme pro vás bohatý
program a neméně bohaté občerstvení. Přijďte se pobavit a podpořit nás v naší
činnosti.
(Jan)

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Během hodiny Deštná hořela
Ze starých dob nám zanechal záznam o velkém požáru v Deštné
rožmberský archivář Václav Březan. Má slovo: "Léta Páně 4. julii (červenec),
jinak ve středu den památný sv. Prokopa, o polednách v městečku Deštném na panství
chústnickém (tehdy rožmberském), čtyřicet a pět domů vyhořelo dříve půl hodiny a tři
osoby, totižto jeden krejčí přes plot chtěl se svým řemeslem přelézati, plamenem
zachvácen na tvář padl, tak uhořel a dvě děti. Zapálilo se v komíně (!) domu pana Alše
Vrbčanského (v místě nynější školy čp. 44). Ten také v jediné košili vyběhl z domu, a jiní
sotva s hrdly utekli nic nevynesše, načež se bylo žalostivě dívati." Vál asi jižní vítr, podle
čísel spálených domů to postihlo část náměstí, včetně Svatojánské ulice. Pan Petr Vok z
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Rožmberka za trest vzniklého ohně Vrbčanskému spáleniště domu odejmul a věnoval obci
k postavení deštenské radnice (r. 1592).
Deštná, stejně jako jiná města, trpěla opakujícími se ohni. Nejen při válečných
událostech. Nebylo divu – dřevěné chalupy naplněné senem a slámou i dřevem, ohniště
černých kuchyní vypouštěly dým i jiskry nad doškové střechy, v chlévech se užívalo
otevřené světlo. Protipožání prostředky byly primitivní. Z dalších požárů u nás zmíním ty
rozsáhlejší. Velký, tragický oheň zachvátil Deštnou v dubnu roku 1774. Způsobila jej
trestuhodná neopatrnost majitele domu čp. 74 v Adamské ulici. V jizbě jim chytil slamník,
vynesli ho na dvůr (!) a silný jihozápadní vítr roznesl hořící slámu po okolí. Opravdu
tehdy v necelé hodině hořelo půl městečka - shořela mj. radnice s archivem, kostel s věžní
střechou, budova fary, bohužel i se starými farními matrikami! V pamětní knize potom
farář P. František A. Fortini popisuje zlé časy deštenských měšťanů, než opět vybudovali
zničené domy.
Po delších létech relativního klidu opět do Deštné zavítal zlý "červený kohout" v létě
roku 1846. Opět nedbalostí lidí vznikly tři požáry, přičemž ten poslední byl skutečně
zničující. Nejdříve, 26. srpna "vyšel oheň" v Adamské ulici a spálil domy až k rybníku
Adamu, shořela i chalupa Antonína Hanuse "na kopci" čp. 78. Než se lidé z neštěstí
vzpamatovali, vyhořelo za dva dny celé Vejžvaldovo stavení čp. 28 u hřbitova. Ale to
nejhorší přišlo 12. září téhož roku. Požár vznikl ve stodole domu čp. 57 na rynku, hořící
sláma a šindele, roznášené opět jihozápadním větrem zasáhly domy kolem náměstí – zase
hořely kostelní a věžní střechy, zvony se roztavily. Byla to velká zkáza celého středu
města, nešťastné pohořelé čekal podzim a zlá zima! Sbírky peněz pro ně, i pomoc knížete
Schönburka z Červené Lhoty (daroval dřevo na krovy), byly vděčně přijímány.
Při obnově domů kolem náměstí se podle plánu zarovnala porůznu vysazená obydlí do
přímé linie. Za zmínku stojí nákup obecní hasičské stříkačky v roce 1863, která "dobře
zaúčinkovala" v místě i okolí.
V novější době lze připomenout požár deseti domů v ulici za radnicí (nyní Táborská) v
roce 1901. Další větší požár známe na Stráních, 28. září 1920. Vznikl v domě Františka
Žižkovského čp. 153. Při něm, navzdory snaze místních hasičů, vyhořelo sedm domů.
Málokdo z pohořelých měl pojištění, takže byli vděčni za každou pomoc.
Výrazným protipožárním činem bylo založení místního hasičského sboru v roce 1878.
Od té doby, až podnes, dobrovolní hasiči vykonali
mnoho záslužné a obětavé práce k ochraně
soukromého i veřejného majetku a hodnot.
Patří jim za to naše poděkování!
Ale na zlého "červeného kohouta" nelze zapomínat!

P.S. Deštenskému Sboru dobrovolných hasičů
blahopřejeme k letošnímu 140. výročí jeho založení !
F.K.
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KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS
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ČERVEN V LETECKÉM MUZEU
DEŠTNÁ OČIMA KHL
Měsíc červen přinesl pro Letecké muzeum Deštná řadu
nových zajímavých sbírkových předmětů, které jsme
dostali darem. Jedná se především o drobné artefakty
z letounů, ale také o vojenské odznaky a vyznamenání. Věříme, že je již během letních
měsíců vystavíme v expozici muzea. Všem dárcům děkujeme!
Také letos se jako každoročně vydal v červnu tým našeho Klubu historie letectví
Jindřichův Hradec na svoji další zahraniční dokumentační cestu. Tentokrát se Vladimír
Vondrka, Radek Novák, Karel Maršík, Pavel Salaba, Aleš Gucko a Vladislav Burian
vydali na desetidenní balkánskou „Expedici Kotor 2018“. Během 7. až 16. června tým
navštívil řadu vojenských a historických lokalit v Chorvatsku, Černé Hoře, Albánii,
Srbsku, Bosně a Hercegovině, včetně místa atentátu na následníka trůnu v Sarajevu či
Letecké muzeum v Bělehradě. Výstup z této zahraniční expedice bude ve formě přednášky
na podzim letošního roku v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka.
V sobotu 23. června se členové klubu Zdeněk Krupička a Vladislav Burian zúčastnili
v Luhačovicích oslav 95. narozenin plukovníka Aloise Dubce. Ten nejprve sloužil řadu let
jako voják Vládního vojska v Itálii, na podzim 1944 se dostal k italským partyzánům a od
května 1945 do řad britského Královského letectva (RAF) ve Velké Británii. Alois Dubec
je pravidelným účastníkem Setkání čs. válečných a poválečných letců v Jindřichově
Hradci. Svoji účast přislíbil i v roce letošním na jubilejním 25. setkání v sobotu 25. srpna
2018. O této akci vás budeme více informovat v příštím vydání Zpravodaje.
V neděli 24. června nás zastihla smutná zpráva o úmrtí brigádního generála letectva
Pavla Vranského. Pan generál se v loňském roce zúčastnil XXIV. setkání čs. letců v
Jindřichově Hradci, kde spolu se svým spolubojovníkem podplukovníkem Jiřím Kafkou
byli hlavními hosty celodenní akce. Pavel Vranský se narodil 29. dubna 1921 v Lipníku
nad Bečvou, ale se svojí rodinou žil v Ostravě. Jejich rodina byla židovského vyznání,
hrozilo jim proto po 15. březnu 1939 nebezpečí genocidy ze strany Němců. Z tohoto
důvodu se rozhodl osmnáctiletý Pavel odejít do zahraničního odboje. Vydal se za svým
otcem, který již před ním odešel do Polska, kde se spolu setkali. Otec však byl díky
vyššímu věku z naší vojenské jednotky vyloučen. Po vypuknutí 2. světové války se Pavel
Vranský vydal s Čs. legionem směrem na východ. Zde byli zajati Rudou armádou,
následně internováni. Sovětský svaz mohli opustit až na jaře roku 1941. Přes Oděsu a
Turecko se dostali na Střední východ, kde byl zařazen do vznikající československé pěší
jednotky pod velením podplukovníka Karla Klapálka. Po krátkém výcviku bojovali v Sýrii
a u hranic Egypta proti Italům, posléze proti vichistickým Francouzům. Nejtěžší pozemní
boje absolvoval při obraně libyjského přístavu Tobrúk proti německým jednotkám. Po
částečné porážce Němců v severní Africe byl Pavel Vranský vybrán na podzim 1942 do
skupiny vojáků, kteří se dobrovolně přihlásili do služeb britského Královského letectva.
Nejprve absolvoval na Bahamách výcvik na B-25 Mitchel, kde také byla secvičena jejich
osádka pod velením kapitána Rudolfa Protivy. Zde se setkal s bojovým druhem a až do své
smrti velkým kamarádem Jiřím Kafkou. Spolu se od května 1944 účastnili
protiponorkových patrol a hlídkových letů nad spojeneckými lodními konvoji, dělali také
krytí během Dne D 6. června 1944 při vylodění spojenců v Normandii. U 311. čs.
bombardovací perutě operačně létal na B-24 Liberatorech jako palubní střelec a radista až
do konce války. Po návratu domů v roce 1946 odešel z armády, stal se referentem Čs.
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aerolinií, poté byl krátce pracovníkem ministerstva dopravy. Aby unikl politickým
perzekucím proti západním vojákům, nastoupil dobrovolně po únoru 1948 na tři roky do
uhelných dolů. Poté pracoval v řadě funkcí v oblasti letecké dopravy. Generál Pavel
Vranský byl nositelem řady československých a spojeneckých vyznamenání, v roce 2005
mu bylo uděleno čestné občanství obce Horoměřice, kde žil až do své smrti. Čest jeho
památce!
Chcete-li se dozvědět více o činnosti Klubu historie letectví Jindřichův Hradec,
navštivte naše webové stránky: www.khl-jhradec.cz, nebo profil na facebooku Letecké
muzeum Deštná. Těšíme se na setkání!
Vladislav Burian

Foto: Brigádní generál Pavel Vranský /vlevo/ a podplukovník Jiří Kafka během XXIV.
setkání čs. válečných letců v Jindřichově Hradci, srpen 2017. (Foto: Vladislav Burian)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAMÁTNÉ STROMY V OKOLÍ DEŠTNÉ
Tentokrát jsem se rozhodl napsat článek na téma, které úzce souvisí s životním prostředím,
a sice na téma: stromy a památné stromy. V dnešní době je strom pomalu nepřítel člověka.
Pokud řidič nabourá do stromu, nemůže za to řidič, ale ten strom. A tak se kácí stromy
kolem silnic. Vznikají nevzhledné cesty, které nic nechrání před větrem a sněhovými
závějemi. Dřívější rozmanitá náměstí plná stromů se změnila v jednotném euroduchu na
nevábné celovydlážděné plochy. Když by vás někdo vysadil uprostřed jakéhokoliv
náměstí, na první pohled nepoznáte, kde jste, jak jsou si všechny ty dlažební kostky
podobné. A běžte si sednout v létě na sluncem rozpálenou lavičku bez kousku stínu. Také
přibývá aut a jsou tudíž potřeba další a další parkoviště. Takže se zase kácí stromy. Ono
také ze stromů padá listí, které se musí uklízet, zatímco asfaltové či vydlážděné plochy
náměstí a parkovišť tolik údržby nepotřebují.
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Jenže se jaksi zapomíná, že stromy a vůbec zeleň mají nejen estetický význam, ale také
své místo v ekosystému. Již několik let jsme svědky toho, že se nám ztrácí voda a to nejen
pitná voda, ale vysychají řeky a rybníky. Není pochyb o tom, že stromy k zadržování vody
v krajině významně přispívají. A to už se konečně dostávám k tématu článku, totiž k
památným stromům. Jistě si každý všiml někde u silnice stromu, u kterého je tabulka se
státním znakem a nápisem PAMÁTNÝ STROM.
Díval jsem se na internetu, zejména do wikipedie, co je to památný strom. Definic je celá
řada, navíc se rozlišuje pojem památný strom a významný strom. Pro potřebu tohoto
článku bych to zjednodušil, že se zkrátka jedná o nějaký mimořádně významný strom
z důvodu historického nebo krajinotvorného, často mimořádného vzrůstu nebo stáří.
Každopádně se těmto stromům dostává zvláštní ochrany od státu. A mělo by se jim
dostávat i našeho obdivu.
Jelikož rád cestuji, zejména na kole a
také mě zaujala v minulém čísle
Zpravodaje
nabídka
možnosti
zapůjčení elektrokol, chtěl bych
upozornit na nějaké památné stromy
v našem okolí. Asi každý jezdí kolem
22 m vysoké a v obvodu 400 cm
měřící lípy u benzinky za Deštnou
nebo kolem o něco větší (25 m, 476
cm) lípy u obory před J. Hradcem. Už
Deštná - Lípa
asi méně lidí ví, že u této obory dále od

silnice jsou další dva památné stromy – 14 m
vysoká vrba a 28 m vysoký dub a kousek dál u
sádek dokonce 28 m vysoká lípa. Přeskočil
jsem však Lodhéřov, kde pod farou jsou dvě
památné lípy a 29 m vysoký javor klen.
Nebo se vydáme na druhou stranu. Torzo
památné lípy nalezneme ve Světcích, u kostela
v Mnichu jsou dvě zajímavé lípy, v Bohdalíně
najdeme 33 m vysoký dub a dojedeme až do
Kamenice nad Lipou, kde je těch památných
stromů více, ale mimořádně významná je lípa
v zámeckém parku. Jedná se o symbol města,
stará je asi 760 let. Lípa po zásahu bleskem
v roce 1824 přišla o svůj vrchol. Poté na ní byl
vybudován taneční parket pro zámecké
panstvo. Ze zbytků kmene rostou mohutné 20

Jindřichův Hradec – Lípa u sádek
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m dlouhé podepřené vodorovné větve.
A když se podíváme do Radouní, tak v Dolní nalezneme 20 m vysokou hrušeň s obvodem
kmene 433 cm, u Kostelní zajímavé stromořadí složené z planých třešní, hrušní a jabloně,
v Okrouhlé lípu s obvodem kmene 585 cm (!) a v Horní jednak památnou hrušeň, ale
zejména krásný asi 360 let starý Chlaňův buk.
Nebudu zde jmenovat všechny památné stromy v okolí, to si může každý najít na internetu
nebo na mapě. Nejlépe na www.mapy.cz, kde od určitého zvětšení mapy má každý
významný strom ikonku, po jejímž rozkliknutí najdeme informace a často i fotografie,
které se snažím i sám vkládat. Pouze ještě připomenu lipovou alej před Červenou Lhotou.
Doporučuji se za těmito stromy podívat nejméně 3x v roce, jelikož v každém období je
jejich kouzlo jiné. Jejich mohutnost vynikne samozřejmě v plném olistění, zatímco na
podzim listí září pestrou paletou barev (jak by řekl básník) a v zimě v jejich nahotě vidíme
všechny mnohdy velice zajímavě zakroucené větve a vynikne síla kmene. A co teprve
lípy, když kvetou a nádherně voní. A kdo by chtěl vše objet najednou, tak celá trasa je cca.
60 km, což se na kole nechá zvládnout. A navíc připomínám tu možnost zapůjčení
elektrokol od MěÚ Deštná.
Ant. Stára
Okrouhlá Radouň - Lípa
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Horní Radouň – Chlaňův buk
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24. listopadu 2018 od 15 hod Ženy na pokraji nervového zhroucení - Muzikál
Město Deštná a ZŠ Deštná pořádají zájezd na muzikál.
Vstupenka a doprava pouze 500 Kč. Hlásit se můžete na Městském úřadě Deštná, kde je
nutné ihned zaplatit celou cenu.
Na jeviště Divadla Na Fidlovačce vtrhly barvy, temperament, humor a vášeň
almodóvarského Madridu v podobě muzikálu o ženách a mužích a jejich vzájemném
trápení. Ženy na pokraji nervového zhroucení nabízejí ženské srdce oloupané a uvařené na
měkko v rytmu španělského tanga okořeněné smíchem a slzami. Neodolatelná kombinace
romantiky a humoru, silných postav, nádherných melodií a hereckých a pěveckých
příležitostí. Vaše taxi směr Madrid čeká!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výzva města Deštná
Tato fotografie byla
údajně pořízena
v roce 1947
v Deštné. Poznáte
některé z děvčat?
Pokud ano, budeme
rádi za podání
informace na MěÚ
Deštná.
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DEŠTENSKÁ PROČ
Proč se říká U šraňku.
Pro objasnění tohoto názvu se musíme vrátit trochu do historie.
Do pohraničí Čech, Moravy a Slezska přicházeli Němci asi od 13. století. Byli to zejména
kolonisté, kteří byli zváni českými králi nebo to byli přistěhovalci, kteří obydlovali
stávající česká sídla. Nejvíce jich přišlo do naší země po 30-leté válce, aby zabrali majetky
protestantů, kteří pro svou víru byli nuceni opustit své domovy.
Vznik Československa v roce 1918 způsobil, že se Němci stali jednou z menšin. Němci
prakticky hned vystupovali proti samostatnosti Českého státu. Česko-německé soužití,
které trvalo několik století, bylo většinou složité a bohaté na konflikty. Německé osídlení
českého a moravského pohraničí, celého Slezska a vznik německých komunit ve většině
větších měst českého vnitrozemí, bylo chápáno jako germanizace, která trvala po několik
generací.
24. 9. 1938 byla vyhlášena mobilizace československé armády. Vojáci odcházeli nadšeně
bránit vlast, přesto museli ustoupit z pohraničí na základě Mnichovské dohody.
Postoupena musela být, podle této dohody, území s převahou německého obyvatelstva.
Tak se na deštensku stalo, že do odstoupeného území patřila i obec Lodhéřov i například
Děbolín. Hranice okupovaného území byla za Deštnou, v lese Brčíku. Přitom v Lodhéřově
žili převážně němečtí obyvatelé s Čechy celkem v dobrém soužití až do roku 1938, kdy
nastala změna.
Místu, kde byla hranice mezi územím okupovaným Němci a českým územím se od té
doby říká U šraňku. Dnes je zde zastávka autobusu „Na znamení“ a malé parkoviště pro
ty, kteří jezdí do Brčíku na houby. Název je odvozen od německého slova die Schranke –
závora. Naši vojáci se do tohoto místa, na hranice, stáhli po reakci na mnichovský diktát.
Přes silnici udělali z poražených stromů závoru. Později vojáky nahradili příslušníci
finanční stráže. Obec Deštná zde postavila dřevěnou strážnici. Tyto události se dotkly i
dopravy, která byla částečně ochromena. Například během října 1938 nejezdil vlak z
Kardašovy Řečice do Jindřichova Hradce, protože Němci nedovolili, aby vlak jezdil přes
Děbolín, od té doby německý. Z K. Řečice jezdili lidé autobusem přes Deštnou. Lidé z
Deštné jezdili po celou válku do J. Hradce přes Světce, Horní Radouň, Dívčí Kopy, Nový
Etynk (Nová Včelnice) a Jarošov.
V roce 1940 požádala obec Deštná o povolení jezdit do J. Hradce přes Lodhéřov
autobusem i jinými vozidly. Žádosti nebylo vyhověno. Německé úřady povolily pouze
propustky pro malý pohraniční styk. Lidé z Deštné totiž pracovali v Najdeku na stavbě
silnice do Radouně a v lodhéřovských lesích. Celkem se to týkalo 92 osob.
Názvy „Sudety“ či „sudetský“ dnes užíváme pouze v kontextu s dobou II. světové války.
Přitom jde o označení historické. Pravděpodobně jde o slovo keltského původu, složeného
ze základu sud – kanec a přípony -éta – les, tedy „les kanců“ (Sudéta).
Sudetskými Němci označujeme německé obyvatele, kteří na našem území žili do konce
II. světové války.
Jitka Šnorková
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Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Rok 1978 - Oslavy 100 let trvání požárního sboru v Deštné
V neděli 16. července 1978 se konaly oslavy významného výročí
založení hasičského sboru v Deštné. Byla to jedna z největších oslav za posledních 30
roků v naší obci a předcházelo jí hodně práce a schůzí již několik měsíců před tím. Požární
sbor v tomto jubilejním roce ještě zesílil co do počtu členů, tak i členských schůzí, kterých
se účastnilo vždy kolem 30 mužů. Velkým přínosem byla práce, která byla provedena na
úpravě veřejných objektů. Byla provedena oprava požární schráně, kde byla vyměněna
krytina a celá střecha byla pokryta hliníkovým plechem. Jen na této práci bylo
odpracováno 285 hodin zdarma. Dále bylo provedeno obložení zdí ve spolkové místnosti,
opravena vrata, bílení a další práce. Před oslavou byl proveden úklid náměstí a dalších
veřejných prostranství. Několik dnů před oslavou byla vydána tištěná třicetistránková
publikace pojednávající jednak o historii obce, ale hlavně o stručných dějinách hasičstva
v Deštné. Publikaci vytiskla tiskárna v Telči nákladem 1000 kusů. V den oslav byla také
otevřena „Výstava 100 let požární ochrany v Deštné“. Výstava byla uspořádána ve
středisku u Hlavsů a za týden jejího trvání ji shlédlo 230 návštěvníků. Před oslavou bylo
také zakoupeno 25 vycházkových úborů nákladem 20.000 Kčs. Náklady na tyto a další
výdaje byly kryty převážně z příspěvků podniků, které měly reklamy ve vydané tiskové
publikaci a z peněz za prodej této knížečky. V den vlastních oslav 16. 7. 1978 byla
dopoledne slavnostní schůze v sále kina, kde měl hlavní projev Stanislav Chytra. Potom
bylo uděleno vyznamenání nejstarším členům sboru - J. Vyhnálkovi, V. Pánovi,
J. Pánovi, F. Novákovi, F. Čenkovicovi, J. Poslušnému, J. Hanusovi, S. Chytrovi,
K. Závodnému, F. Kovandovi a J. Maršákovi. Dalším 25 členům sboru bylo uděleno
čestné uznání. V dopoledních hodinách byl položen věnec na místním hřbitově k uctění
památky zesnulých členů, další věnec byl položen na hřbitově v Dírné, na hrob jednoho
ze zakladatelů požární ochrany v Deštné a aktivního cvičitele jednotky hasičů hraběte
Wratislava. V odpoledních hodinách byl uspořádán průvod za účasti 22 sborů z Deštné a
z okolí. Tyto sbory se účastnily i se stříkačkami v celkovém počtu 253 členů. Během
průvodu byl položen věnec k pomníku padlých na náměstí a pak se průvod odebral na
místní hřiště TJ Sokol, kde po projevu následovalo cvičení s ruční 50 let starou
stříkačkou. Cvičení se zúčastnili starší členové - kolem 50 roků a velel jim sedmdesátiletý
Stanislav Chytra. Pak následovalo soutěžní cvičení okolních sborů a to - Březina, Světce,
Deštná, Lipovka, Vícemil a Lodhéřov. Zápis sborů je uveden podle toho, jak se družstva
umístila v soutěži. Družstva na prvních třech místech byla odměněna poháry. V dalším
programu pak předvedl požární útvar z Jindřichova Hradce ukázku cvičení
s cisternovými vozy, hašení vodou i chemicky a vysunutí záchranného žebříku.
Na zakončení oslavy bylo uspořádáno fotbalové utkání starších požárníků z Deštné proti
družstvu z Kardašovy Řečice.
Na závěr uvedu seznam sborů, které se oslav účastnily:
Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice, Kamenice nad Lipou, Černovice, Březina, Pluhův
Ždár, Lodhéřov, Jižná, Bozděchov, Deštná, Benešov, Dírná, Mnich, Světce, Vícemil,
Lipovka, Samosoly, Třebějice, Bořetín, Chválkov, Hojovice, Pleše.
Z kroniky vybrala J. Vichrová
Citát nakonec: Štěstí závisí na dobrém zdraví a špatné paměti.
Bergmanová
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SPORT
Martina Zedníková
mistryně republiky v hokejbale
Martina Zedníková kromě hokeje hraje závodně
za Slávii Praha i hokejbal. Druhý víkend v červnu
se konal v Hodoníně finálový turnaj extraligy žen
v hokejbale. Slávie přesvědčivě zvítězila ve
všech utkáních. Z výsledků: semifinále: Slávie –
Pardubice 5:0, finále: Slávie – Česká Třebová
2:0. V utkání proti Pardubicím byla Martina
vyhlášena nejlepší hráčkou zápasu. Martina tak
oslavila další titul mistryně republiky. Letos již
třetí (poprvé v hokeji za Slávii Praha, pak
v hokeji na akademickém mistrovství ČR za
Karlovu Univerzitu a nyní v hokejbale za Slávii
Praha). Celkově má Martina již 6 titulů
mistryně ČR.
Na fotografii po vítězném finále.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPORTOVNÍ AKCE VE MĚSTĚ DEŠTNÁ
Fotbalistům skončila jarní část sezóny, a tak uvádíme jejich konečné umístění.
Celková tabulka

Z

V

R

P

Skóre

B

1.

TJ Sokol Plavsko

18

14

1

3

75:25

43

2.

TJ Spartak Nová Ves n.Lužnicí

18

12

1

5

61:41

37

3.

Hraničář Staňkov

18

12

0

6

46:33

36

4.

Tatran Lomnice nad Lužnicí B

18

11

1

6

70:41

34

5.

TJ Sokol Horní Pěna

18

10

0

8

39:45

30

6.

TJ Sokol Deštná

18

8

0

10

34:43

24

7.

TJ Sloupárna Majdalena

18

6

5

7

33:39

23

8.

TJ Sokol Lodhéřov

18

4

3

11

23:33

15

9.

SK Horní Žďár

18

3

4

11

22:52

13

10.

SK Rapšach

18

1

3

14

23:74

6

V červenci probíhá přestávka v organizovaných sportovních akcích, a tak chci všechny
pozvat na rekreační sportování na nově otevřených sportovištích. Ping pong, badminton,
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pétanque a workoutové hřiště můžete používat téměř neomezeně, dle obsazenosti
jednotlivých sportovišť.
V srpnu budeme pořádat pouze turnaj staré gardy 11. 8. a turnaj mužů 18. 8.
Začátek soutěžního ročníku mužů 2018 – 2019 je naplánován na 26. 8. 2018.
Pavel Kučera, předseda TJ Sokol Deštná, z.s.
Dne 8. 6. 2018 proběhla na hřišti TJ Solol Deštná oslava dne dětí. A-MAMA tímto děkuje
za spolupráci městu Deštná a všem zúčastněným za pomoc s přípravami a realizací
letošního dětského dne. Akce se opravdu vydařila a děti i dospělí si za krásného
slunečného počasí užili spoustu legrace a zábavy. Jezdili na voze taženém koňmi.
Zastříleli si ze vzduchovek, pod dohledem zkušených místních myslivců. Stříleli z kuše i z
luku, soutěžili, kreslili křídami a společně vytvořili překrásnou mandalu, která je k vidění
ve vestibulu městského úřadu. Bylo toho opravdu hodně a již teď se těšíme na příště.
Za A-MAMA Markéta Pospíšilová

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Ordinační doba o prázdninách – MUDr. J. Sedláčková
Pondělí K. Řečice
7-12 (poradna pro miminka 10-12)
Úterý Deštná
7-12
Středa K. Řečice
7-12
Čtvrtek Nemocnice JH 8-12
K. Řečice
13-15
Pátek Termín dovolené bude zveřejněn na dveřích zdrav. střediska a na internetových
stránkách www.pediatr-recice.cz.

LÉKÁRNA DEŠTNÁ
Ibalgin 400 tbl. 100
Přípravek Ibalgin se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při
bolestivé menstruaci, při bolestech svalů a kloubů provázejících
chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je
pohmoždění a podvrtnutí.
Nyní v nabídce lékárny velké balení 100 tablet za cenu 119 Kč
LÉKÁRNA
Deštná, nám. Míru 15, telefon: 608 166 116
e-mail: destna@medipharma.cz
Otevírací doba:
Pondělí
7.30 – 13.00
Středa zavřeno
Čtvrtek
7.30 - 13.00

Úterý

7.30 - 13.00

Pátek

7.30 - 13.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
- 39 -

INZERCE
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