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Vážení čtenáři, občané,
načali jsme druhý rok coronavirové doby. Stále nás ta potvora covid trápí, i
v Deštné je stále dost případů. Opět vás tedy žádám, buďte k sobě a svému
okolí ohleduplní a opatrní, chraňme se, ať tu situaci zvládneme.
Buďme pozitivní a mysleme pozitivně, to nám může ve všech těch
uzávěrách a zákazech jedině pomoci. Věnujte se práci na zahrádce, jeďte na
výlet na kole nebo jděte pěšky (pozor na okresy), běžte si chytit nějakou
rybu, prostě se věnujte svým koníčkům, pokud to jen trochu jde a nebuďte upření jen na
každodenní tiskové konference a nové zprávy.
V případě zájmu o nákup v potravinách, lékárně, na poště nebo zájmu o informace
k očkování se na mne neváhejte obrátit. To neplatí jen pro starší občany, rádi to uděláme i
pro ostatní, kteří se dostanou do karantény nebo izolace.
Územní plán města dostává právě novou formu. V průběhu dubna bude do všech
domácností v Deštné a Lipovce doručen průvodní dopis s mapou, do které budou moci
majitelé pozemků či domů vyjádřit své zájmy. Kdo je spokojen s tím, jak má své pozemky
v ÚP vedeny nyní, tak nemusí na dopis odpovídat.
V odpadových účtech na www.mojeodpadky.cz si můžete kontrolovat průběžně
odevzdané druhy odpadů a získané ekobody. Kdo by měl připomínky, chtěl radu, neměl
přístupové údaje, nebo měl dotaz, nechť se neváhá obrátit třeba i telefonicky na MěÚ, kde
vám poradíme. Stále je dost nemovitostí, které nemají vyplněné všechny údaje
v odpadovém účtu (dotazník, inventura, …).
Městský úřad je pro vás otevřen v úřední dny Po a St od 7 do 16:30 hodin, Pá od 8 do 11
hodin. V úterý a čtvrtek je úřad uzavřen. V případě individuální schůzky či návštěvy
v úřední věci i mimo úřední den, kontaktujte podatelnu na tel: 384 384 291.
Zasedání 31. 3. 2021, zastupitelé se sešli v počtu 8:
Projednala se spolupráce města a TJ Sokol ohledně úprav v bývalém music parku a na
sportovištích.
Informovali jsme o přijatých žádostech o příspěvek od společností jako je Linka bezpečí,
Zdravotní klaun a dalších.
Představen a schválen byl nový Jednací řád zastupitelstva, do kterého jsme zapracovali
možnost zasedat na dálku. V této době více než potřebné.
Město zakoupí od Jihočeské centrály cestovního ruchu elektrokola, která už několik let
půjčuje. Kola budou za 7 tis. Kč/kus. Půjčovna bude i nadále pokračovat.
Projednal se koncept zvyšování nájemného v městských bytech.
Rozhodlo se o nejvhodnější nabídce spol. Harpa na zakázku Město Deštná – nádoby na
tříděný odpad v celkové nabídkové ceně 719.900 Kč. Nakoupeny budou stojany na pytle,
velkoobjemové kontejnery, a další nádoby. Na akci získáme dotaci ze SFŽP.
Ostatní body programu a ostatní zápisy z předchozích zasedání naleznete na podatelně
města.
Příjemné čtení dubnového zpravodaje přeje David Šašek, starosta města Deštná.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE

jubilantům k významným narozeninám
Paní Janě
Paní Marii
Paní Xenii
Paní Simoně

Novákové
Lotterové
Štiplové
Forejtové

z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do života vítáme
Andreu K u d l á č k o v o u
Marka Š t r u m f a
Malým občánkům přejeme hodně zdraví, štěstí, radostné dětství a rodičům blahopřejeme.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodina Janotova děkuje všem za projevenou soustrast.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poplatky za odpady a psy
Poplatky za psa zůstávají ve výši 200 Kč/pes (každý další 300 Kč/pes). Slevu mají
občané starší 65 let, ti platí 50 Kč/pes (každý další 75 Kč/pes).
Výši poplatku za odpady naleznete po přihlášení na www.mojeodpadky.cz, zde zadáte
přihlašovací jméno a heslo (tyto údaje naleznete na archu s malými kódy na tříděný
odpad). Velký kód na vaší popelnici zůstává, mění se pouze v případě poškození.
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky úřadu.
Poplatky můžete platit bezhotovostně převodem z účtu nebo složenkou na účet města
600434339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do poznámky uveďte, co
platíte. Platit můžete také kartou nebo hotově přímo na úřadě. Poplatky můžete platit až
do konce dubna.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECHNICKÝ ÚSEK MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací technického úseku města Deštná v březnu 2021:
- Ve spodní části městského úřadu probíhá rekonstrukce. Hotová jsou již i nová okna
a dveře. V přípravě je i projektová dokumentace na opravu chodníku před městským
úřadem tak, aby vstup do spodní časti byl bezbariérový. V zadní části budovy jsme
položili kabely pro novou elektricky ovládanou bránu a v části pozemku jsou hotové
i rozvody pro odvádění dešťových vod.
- V bytovém domě čp. 252 jsme zrekonstruovali byt č. 6. Nový je strop včetně zateplení,
rozvody elektriky a nové jsou i všechny omítky a vybavení koupelny.
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- Na hřišti je nově vydlážděno kolem ping pongových stolů tak, že by se v místech před
stolem neměly tvořit vyšlapané prohlubně plné vody a bahna.
- Stále probíhá jarní úprava zeleně a úklid posypu po zimě.
- Dále pak provádíme pravidelnou údržbu cest, chodníků, budov, vodovodu a úpravny,
kanalizace a ČOV a všeho dalšího nutného pro bezproblémový chod Deštné a Lipovky.
Na rok 2021 jsou připraveny tyto větší akce:
- Připojení nového vrtu na úpravnu vody.
- Modernizaci filtru č. 2 na úpravně vody.
- Dešťovou kanalizaci do vsaků v lokalitě Za školkou.
- Rozšíření hlavní silnice na výjezdu nahoře z lokality Za školkou.
- Opravu dívčích WC a umývárny na prvním stupni ve škole.
- Dodělání další části chodníku v urnovém háji.
- Oprava schodiště u kostela směrem k faře.
- Stavba pergoly nad pískovištěm na dětském hřišti.

o
Upozornění pro občany – skládka větví
Upozorňujeme občany, že na tuto skládku patří pouze větve, ne pařezy, a hlavně ne prkna
plná hřebíků a dalších kovových částí!
Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a termíny svozu v roce 2021:
Komunální odpad
se sváží 1x za 14 dní v lichý týden.
Duben – pondělí 12.4. a pondělí 26.4. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír
se sváží také 1x za 14 dní.
Duben – pondělí 12.4. a pondělí 26.4. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Duben v pátek 9.4. a 23.4. v dopoledních hodinách.
Sklo
do kontejnerů rozmístěných po celém městě a v Lipovce.
Oblečení, lůžkoviny, ručníky, přikrývky, plyšové hračky, tašky a obuv
kontejner u zadního vchodu do KD a v Zahradní ulici.
Větve a klestí
bez kořenů a země – prostor u transformátoru výjezd na Červenou Lhotu.
Tonery a cartridge z tiskáren
box ve vestibulu na MěÚ.
Oleje a tuky
zelené popelnice v Zahradní ulici, u zadního vchodu do KD, v ulici Stránská u mostu přes
Strouhu a u skladu MěÚ. Potravinářský olej a tuk se do nádob vhazuje v uzavřených PET
lahvích.
Železný odpad
nádoby jsou rozmístěny u kontejnerových míst:
zadní vchod do KD, most v ulici Stránská, ulice Podfarská, Stránská u pole, Zahradní,
U hřiště, u rybářské stodoly, náměstí pod kašnou, u Aquary, u tržiště, výjezd na Č. Lhotu
a v Lipovce. Zde je možné odkládat plechovky, víčka a další různé kovové předměty
nacházející se v domácnosti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6Zpravodaj Deštenska

Velkoobjemový odpad
vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem v den svozu tříděného odpadu 12.4.
a 26.4. od 13 do 15 hodin, v úterý 13.4. a 27.4. dopoledne od 8:00 do 11:30. Nebo
poslední sobotu v měsíci 24.4. od 11:00 do 14:00 po domluvě s obsluhou sběrného místa
u školky. V mimořádných situacích odpad převezmeme po předchozí telefonické nebo
osobní domluvě.
Re-Use centrum
(použité věci k dalšímu využití) 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 dubnu dostupné 24.4. od 11:00 do 14:00 nebo po zavolání na
telefon 607 937 291 – P. Kučera. Ve sběrném místě vybíráme pouze tyto odpady:
Baterie, barvy, spreje, železný odpad, žárovky a zářivky. Elektroodpad (lednice,
pračky, sporáky, televize, počítače, monitory, vysavače, mobily, mikrovlnky, atd.).
Malé elektrospotřebiče je možné také odložit do kontejneru u zadního vchodu do KD a do
kontejneru ve vestibulu MěÚ.
Palivové dřevo
- 138 Kč/prm – větve a zbytky po těžbě, výřez samovýrobou
- 437 Kč/prm – měkké dřevo v délce 2 m (např. borovice, smrk, topol, lípa, modřín, vrba)
- 529 Kč/prm – měkké dřevo v délce 1 m (např. borovice, smrk, topol, lípa, modřín, vrba)
- 920 Kč/prm – tvrdé dřevo v délce 1 m (např. olše, bříza, buk, dub, jasan, javor)
(prm = prostorový metr – dřevo skládané do rozměru 1m x 1m x 1m, neštípané).
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. Cena je bez dopravy
na dané místo.
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

Byt čp. 252
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Úpravy úřadu a za úřadem.

Povrch u pingpongových stolů.
SPORTOVNÍ AKCE V DEŠTNÉ – TJ SOKOL DEŠTNÁ
Tělocvična
V současné době je tělocvična zavřená.
Ping pong na hřišti
Celý prostor kolem stolů na ping pong je nově vydlážděný, zbývá dodělat hřiště na
badminton a může se sportovat, až to situace dovolí.
Žádáme maminky, aby dohlédly na své ratolesti, na ping pongových stolech je zakázáno
jakékoliv hraní s kamínky (jsou hned vedle stolů jako dopadová plocha pro venkovní
tělocvičnu), a i čímkoliv jiným. Desky stolů jsou náchylné na poškrabání a jakékoliv
nerovnosti způsobené hraním si na nich, znehodnocuje hru, pro kterou jsou určeny.
Pavel Kučera – předseda TJ Sokol Deštná
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zápisy do ZŠ a MŠ Deštná
Zápisy do základní i mateřské školy proběhnou z důvodu
epidemiologických opatření vlády bez účasti dětí distančně. Zápis do základní školy
proběhne od 1. do 30. dubna. Rodiče mohou žádost o přijetí dítěte, zápisový list, kopii
rodného listu, popřípadě žádost o odklad zaslat elektronicky, poštou nebo mohou
dokumenty vhodit do schránky školy. Elektronické podání vyžaduje zaslání dokumentů
datovou schránkou nebo elektronicky podepsané v příloze e-mailu. Zápis do mateřské
školy proběhne stejně jako do ZŠ, avšak v termínu od 2. do 16. května.
Jsme si vědomi, že fyzická přítomnost dětí u zápisu je obtížně nahraditelná a že zápis
zároveň představuje důležitou životní událost. Proto v případě zlepšení epidemiologické
situace nebo jakmile to bude možné, škola uspořádá informativní schůzku se
zapisovanými dětmi a jejich rodiči. O termínu budeme informovat na webu školy
a rodičům zprávu zašleme e-mailem.
Pohybové aktivity dětí
Dlouhá doba, kdy děti nemohou chodit do školy a musí se učit distančně má negativní
vliv nejen na jejich vzdělání, ale i na pohybové aktivity. Proto škola připravuje pro žáky
ZŠ hru, která má děti motivovat k pohybu na čerstvém vzduchu. Účast v ní je dobrovolná,
informace děti dostanou prostřednictvím třídních učitelů a školního výukového systému.
V době pandemie platí více než kdykoli dříve, že ve zdravém těle zdravý duch.
Petr Šulc, ředitel školy
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ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
JÍDELNÍ LÍSTEK DUBEN 2021
01.04. ČT Zelná s bramborem
02.04. PÁ SVÁTEK

Vepřové nudličky, rýže

05.04.
06.04.
07.04.
08.04.
09.04.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

SVÁTEK
Květáková
Drůbková se zeleninou
Vločková
Fazolová s mrkví

Mexický guláš, houskový knedlík
Pečené kuře, brambor, kompot
Ptáčková omáčka, rýže
Jablková žemlovka

12.04.
13.04.
14.04.
15.04.
16.04.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Bramborová
Pórková
S kapáním
Z červené čočky
Rybí s polentou

Vepřové maso na zelenině, těstoviny
Smažený vepřový řízek, brambor, ledový salát
Segedínský guláš, knedlík
Plněné bramb. knedlíky uzeným masem, zelný salát
Rizoto z vepř. masa, okurkový salát

19.04.
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

S masovou rýží
Přidělaná s koprem
Krupicová se zeleninou
Z míchaných luštěnin
Gulášová

Vepřové maso po italsku, těstoviny
Hrachová kaše, uzená krkovice, chléb, okurka
Svíčková na smetaně, houskový knedlík
Vepřové maso v kapustě, brambor
Bramborové šišky s mákem

26.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Rajská s písmenky
Z vaječné jíšky
Hrachová s krutonky
Hov. nudlová s cizrnou
Brokolicová

Zapečené rybí filé, brambor, mrkvový salát
Bratislav. vepřové plecko, knedlík s oves. vločkami
Přírodní kuřecí plátek, dušená zelenina, brambor
Hovězí maso vařené, omáčka z fazol. lusků, knedlík
Špagety se sýrovou omáčkou a kuřecím masem

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Měsíc březen byl už za dveřmi a my jsme se těšili na jaro a připravené akce, které budeme
společně s dětmi prožívat. Na první jarní květiny a na návrat vlaštovek a čápů z teplých
krajin. Zimní radovánky nám vystřídá hraní na písku a hřišti, všechny nás bude hřát
a lechtat jarní sluníčko. Jaro vždy vítáme nejraději zpěvem, básničkami a jarním tvořením,
ale v březnu nás čeká také první jarní procházka, kdy společně plníme úkoly
a pozorujeme, jak se příroda probouzí.
Bohužel, nouzový stav a uzavření i mateřských škol od začátku měsíce nám to
neumožnily. Přesto pro nás paní učitelky pravidelně připravovaly pracovní materiály
a snažily se nám co nejvíce nedobrovolný pobyt doma zpříjemnit.
Po školce se nám stýská, a proto vzpomínáme na akce, které jsme prožili minulý měsíc.
V únoru nám, k naší radosti, platila pranostika: „Únor bílý – pole sílí“. I nadále jsme si
ještě užívali her na sněhu, bobování a sáňkování. Pokračoval i kurz bruslení v Soběslavi.
Také jsme si povídali s dětmi o povoláních, které vykonávají rodiče, čím by chtěly děti být
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a seznámili jsme se i se starými profesemi. Pohádky jsou nedílnou součástí dětské četby,
a proto jsme si do školky pozvali pana starostu, který nám pohádku přišel přečíst. Další
únorovou akcí byl projektový den zaměřený na první pomoc. Pozvali jsme paní
Řetovskou, která pracuje na urgentním příjmu v Jindřichově Hradci. Sestřička seznámila
děti nejdříve s nutností chránit své zdraví ochrannými pomůckami při práci a při sportu,
s integrovaným záchranným systémem a učili jsme se důležitá telefonní čísla. Děti se také
samy učily obvazovat zranění kamaráda. Při obvazování používaly skutečné obvazy, takže
si zahrály na opravdové zdravotníky. Celý projektový den byl pro děti velice zajímavý.
Celý měsíc se nesl ve znamení masopustu a my jsme netrpělivě čekali, kdy masopust
a karneval dorazí i k nám do školky. Povídali jsme si o zvycích, které masopust provází,
a připravovali jsme se na náš školkový karneval. Děti přišly do školky již ráno oděné do
různých masek. Dokonce i paní učitelky tento den strávily v maskách. Pro děti bylo
v obou třídách naší MŠ připraveno velké množství her a soutěží, sváteční občerstvení
a nesměla chybět ani karnevalová tancovačka. Tečkou za příjemným dopolednem byly
odměny za splněné úkoly. Z očí dětí zářila radost a spokojenost. Děkujeme rodičům za
spolupráci a přípravu masek.
Krásné jarní dny plné sluníčka a radosti přejí učitelky MŠ
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zprávy z knihovny
Dobrý den, vážení čtenáři, už kolikátý měsíc žijeme v podivném světě. Ve
světě plném strachu z nemoci, ve světě bez úsměvů a bez vzájemného
setkávání, bez podání ruky, objetí nebo polibku (nemyslím tím polibek
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milenecký). Možná jste už z toho všeho také unaveni a klesáte na
duchu jako já. Tak mě napadlo, při prohlížení knihy Lidové
tradice od Dagmar Šotnnerové, co kdybychom se pustili po
vzoru našich předků do kouzlení a čarování. Nesmějte se, nekruťte
hlavou a ani si neklepejte na čelo. Na jaře mají totiž pohanská
kouzla a rituály obzvláštní moc a musí fungovat, když
přežily dobu křesťanskou až do dnešních dnů, nemyslíte? Co
kdybychom třeba ze vsi vynesli Smrtku, Mořenu nebo také
Moranu. Nebo se umyli ranní rosou, prý to pomáhá proti nemocem
hlavně na Zelený čtvrtek. Na Velký pátek zase proti nemocem
pomáhá umytí v potoce (Deštenský potok bych tedy asi
vynechala). Mládenci by se v tento den měli koupat a potápět a lovit z vody kameny, ty
hodit za sebe. Tento rituál pomáhá proti bolení zubů (také dobré vědět). No
a k nejdůležitějšímu jarnímu čarování potřebujete jednu věc, která má mnoho jmen:
pomihod, šibalka, čugar, korbáč, tatar, žíla, dynovačka, mrskačka, kančák. Už víte? Ano,
správně, pomlázka. Tyto speciálně spletené pruty mají životadárnou, omlazující
a uzdravující sílu, která pošleháním přechází na člověka. Je úžasné, že se tento prastarý
zvyk dochoval až do naší přetechnizované doby. Stejně tak zdobení vajec, symbolu
plodnosti, úrody a života. Tak co, pustíte se do čarování? Když nepomůže, určitě neuškodí
a dětem ukážete něco ze starých zvyků. Mimochodem, co děti naučit nějaké zapomenuté
hry, třeba cvrnkat kuličky.
Ještě jednu jarní zajímavost jsem se v knize o lidových
tradicích dozvěděla. Neděli po svatém Jiří (24. duben) se
konávala pouť na horu Říp. Zachovalo se zajímavé rčení
o tomto našem posvátném kopci: „Když se psali tři šístky
(666), byla na Řípu pohanská svatyně, když se psali tři devítky
(999), stál tam křesťanský kostelík“. Možná se ptáte, co má
hora Říp společného s jarním čarováním? Asi nic. Jen mě tak
napadlo, že by to mohl být hezký výlet a výstupem na naši
památnou horu si určitě zdraví také upevníte.
Knihu Lidové tradice si můžete samozřejmě vypůjčit v naší knihovně.
Zatím stále platí, že jsme knihovnice na telefonu. Doufáme, že už jen krátce. 724145874,
anebo 606604525. Těšíme se na vás. LiSt.

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Travička zelená, to je moje potěšení....
jsme zpívali v dětských letech. Rostla všude kolem. V době senoseče byla
naše Deštná plná ruchu; při dobrém počasí kvetly posečené louky bílými
šátky na hlavách žen, pilně sušících. Dobře usušené seno a otava (druhá
sklizeň trávy) bylo důležitou potravinovou základnou chovu dobytka.
Jakou měla tráva důležitost v deštenské obci, ukazuje společné "sedění" rychtáře
s místními hospodáři v dubnu roku 1808. V této době napoleonských válek a všeobecných
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potíží, musel se deštenský rychtář Šustr zabývat ochranou luk, mezí a obilí před stády
ovcí, koz a krav. "Mnoho se jich pase na selských pozemcích a velké škody činí!" Rychtář
spolu s městskou radou stanovil vysoké pokuty pro každého "přestupníka" zákazu pastvy
na cizím.
Nevíme, jak se systém pokut osvědčil, ale záznamy v Kronice města Deštné (sepsal
Stanislav Jíra) uvádějí v 19. století, i později, opakované žaloby na "polní pych". Ani
pokuty tento zlozvyk neodstranily!
Jak jsem zmínil, problém krmení domácího dobytka byl na předním místě v deštenském
zemědělsko-řemeslnickém prostředí. Od sedláka s četným dobytkem, přes dvě kravičky
chalupníka či řemeslníka, až po dvě kozy chudé babičky – všichni museli svá zvířata
uživit.
Zvyklosti, které starší lidé pamatují, měly v tomto směru mnoho podob. Školní učitel
dostal od obce k svému platu ještě louku "Kantorku", chovatel obecního býka pastvinu
"Bejkovku". Chudší lidé pomáhali u sedláků za dovolení vyžínat trávu na polních mezích.
Příklad: všechny louky kolem deštenského potoka byly pečlivě udržovány. Luka pod
Lázněmi až k Novákovu mlýnu dávala sklizeň sena i otavy, také louka od Kotýnkova
domu (čp. 240), dolů k potoku, zvaná Otavnice, byla vždy vzorně vysečená. Dnes tyto
lokality mohu označit jen jako "džungle"!
Trávu kolem silnice v talutách užívali cestáři, často ji prodávali potřebným. Přišly
i doby sucha (i dnes nám hrozí!), velká nouze o krmení. Koncem února se říkalo
u postižených, že se jim "blýská strop", že na půdě chybí krmivo.
Pamatuji, jak můj otec, Karel Kvapil, měl v onom roce seno na prodej. Svázal ho do
otýpek, na dvoře postavil váhu "decimálku". Přes ní položil žebřík a na něj kladl otýpky
sena, podle přání zákazníka. Byly to smutné časy bučícího hladového dobytka, který
zoufalí hospodáři museli pod cenou prodávat řezníkům! Zkrátka, zelená travička byla vždy
nadějí a potěšením.
Oddechněme si, přátelé, od chmurných vzpomínek v posezení do blízké trávy, nejlépe
v slunném dni (a nemusí to být zrovna "snídaně v trávě"!). Pohlaďme ten zelený kožíšek
kolem nás, přejme si, ať přežije nové časy, ať jeho svěží zeleň nezahyne pod asfaltem,
betonem, ani pod dlažbou! Ani suchem!
F. K.

SLUŽBY MĚSTA DEŠTNÁ – ZUBNÍ ORDINACE
Služby Města Deštná s.r.o. – Zubní ordinace, Sportovní 313, 378 25 Deštná
Zubní ordinace zahájila svou činnost 2. 3. 2021 prvním ordinačním
dnem.
Ordinuje MUDr. Josef Liškař a sestra Stanislava Stejskalová.
Ordinační doba je stanovena – ÚT a ČT 8 -12 a 13 - 15, ST 9 -12.

Z důvodu velkého zájmu se objednávejte nejlépe až v září,
do té doby je zcela plno.
V případě bolesti samozřejmě ordinaci navštivte.
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DEŠTNÁ A OKOLÍ NA DOBOVÝCH POHLEDNICÍCH

Deštná, rok 1916, vydal Jan Čech

Představujeme vám rubriku Petra Drse z Deštné, sběratele pohlednic. Podělí se
s vámi v následujících měsících o své úlovky. Příjemnou podívanou.
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Deštná rok 1941, vydal V. Kadlec
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ydal Orbis Praha
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Mnich roku 1908, vydal Fr. Kalabis
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KULTURA, ZAJÍMAVOSTI, OSTATNÍ
Správný deštňák
V dubnu uplyne deset let od chvíle, kdy Deštensko ukládalo
do země našeho hřbitova Karla Klika. Zemřel 3. dubna 2011
v jindřichohradecké nemocnici. Kdo jsme ho znali, víme, jaký
byl – vždy přátelský, činorodý, ochotný pomoci.
V pohledu na jeho život lze jen obdivovat široký záběr práce:
mistr provaznického řemesla, obecní zastupitel, dlouholetý
kronikář Deštné, kulturní pracovník, Sokol, hasič, divadelní
ochotník, včelař, odborný i vlastivědný spisovatel.
Jako blízký přítel a spolupracovník mám na Karla
nezapomenutelné vzpomínky. Kdysi mě ohromil svým zaujetím stavby provaznického
muzea, které je jeho největším darem rodné Deštné. S několika kamarády dřel v kamení
a cihlách stavby, pral se s překážkami a nelitoval finančních obětí. Výsledek je
impozantní! Ukázal, jak je třeba pracovat pro Deštnou, i s přesahem regionu, zde
celorepublikovém! (pozn. redakční rady – p. Klik daroval exponáty muzea, budovy Deštné
prodal)
Když jsem se (naposled) s přítelem Karlem v Deštné loučil, tiskl mi ruku s naléhavou
otázkou: kdy opět přijedeš? Slíbil jsem, co nejdříve. Potom jsme si již povídali
v jindřichohradecké nemocnici, ze které se Karel do Deštné už živý nevrátil.
Vzpomínka na něho nás nabádá – važme si práce a památky takových deštňáků!
František Kvapil
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dětský tábor Deštná - 10. díl - 3. část
Rok 1998 (od 27. června do 8. srpna)
3. běh se uskutečnil ve dnech 11. až 18. července 1998. Děti byly rozděleny do devíti
oddílů. Na 3. běh jsme naším autobusem přivezli přesně 40 % dětí z Prahy. Počasí na
3. běhu bylo již příznivější, teploty byly vyšší, ale přesto každý den kromě jednoho
pršelo. Nejteplejším dnem bylo pondělí 13. července, kdy bylo jasno, odpoledne pak
zataženo, vítr, déšť, bouřka a teplota hodinu po poledni dosáhla 26 °C. Naopak
nejchladnějším dnem byla sobota 11. července, kdy byly dešťové přeháňky, zataženo
a maximání teplota se vyšplhala pouze na 18 °C.
Ve středu 15. července jsme pro děti uspořádali autobusový zájezd na hrad Bítov a na
zámek ve Vranově nad Dyjí. Zájezdu se zúčastnilo 71 dětí, hlídalo je 6 vedoucích a vezl
je jeden velký autobus a jeden mikrobus. Ostatní děti měly se zbylými vedoucími v táboře
sportovní program.
Ve čtvrtek 16. července dopoledne probíhal 8. ročník táborových štafet. Celkem bylo 10
týmů a nejdříve probíhaly tři rozběhy, pak následovala dvě semifinále a do finále se
dostalo pět štafet. Pro zajímavost: Štafetu č. 10 vedl Vojta Soukup z J. Hradce – členové
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byli např. sourozenci Marčevovi z Prahy a bratranci Zedníkovi (Jan z Deštné a Tomáš z
Kamenice).
V pátek 17. července byl na programu Decimaratón (4,2 km běh) a tenkrát jedenáctiletý
Jan Zedník jej zaběhl časem 20:04,19 min – což je přibližně průměr 12,6 km/hod.
Celotáborový turnaj ve stolním tenise mladšího žactva vyhrál dvanáctiletý Petr
Synáček z Prahy. Celotáborový turnaj ve stolním tenise staršího žactva vyhrál
jedenáctiletý Jan Zedník z Deštné. Celotáborový turnaj v tenise staršího žactva vyhrál
Jan Zedník. Celotáborový turnaj v tenise mladšího žactva vyhrál dvanáctiletý Ivo
Vágner z Tábora.
4. běh se uskutečnil ve dnech 18. až 25. července 1998. Děti byly rozděleny do osmi
oddílů. Na 4. běh jsme naším autobusem přivezli 32,5 % dětí z Prahy. Počasí na 4. běhu
bylo už konečně letní, teploty přesahovaly 20 °C, každý den svítilo slunce a pršelo pouze
jeden den, když se nad Deštnou přehnala bouřka. Nejteplejším dnem bylo úterý
21. července, kdy bylo celý den jasno a teplota hodinu po poledni dosáhla 33 °C. Naopak
nejchladnějším dnem byla sobota 18. července, kdy bylo oblačno a teplota se vyšplhala
pouze na 20 °C.
Ve středu 22. července jsme pro děti uspořádali autobusový zájezd na hrad Rožmberk
nad Vltavou, do Vyššího Brodu do Poštovního muzea a do Českých Budějovic, kde si
děti prohlédly historické centrum a vylezly na Černou věž. Zájezdu se zúčastnilo 45
dětí, hlídali je 4 vedoucí a vezl je jeden velký autobus. Ostatní děti měly se zbylými
vedoucími v táboře sportovní program a osobní volno.
V sobotu 18. července probíhal Duatlon – což představovalo 1500 m běh a 7,5 km kolo.
Jedenáctiletý Jan Zedník jej absolvoval časem 24:08,56 min – což je přibližně průměr 26,2
km/hod.
V neděli 19. července byla do programu zařazena hra Hledání Revinoka. Děti jely na
kolech na kótu Podustupky nad Březinou a tam hledaly schovaný poklad podle popisu.
Dále měly popsat svoje zážitky při plnění úkolu a nakreslit výhled z posedu směrem na
západ, na jih a na východ.
Některé oddíly se věnovaly šifrování, morseovce a též zakuklené morseovce. Soutěžilo
se ve skupinkách.
Několik odvážných dětí se vydalo po večerce na stezku odvahy, která vedla z tábora až ke
kapličce U Háty v lese nad Deštnou. Děti chodily samostatně s baterkou a píšťalkou pro
kartičku se svým jménem, která ležela v kapličce. Celou trať hlídali nenápadně schovaní
vedoucí a instruktoři.
Celý 4. běh bylo nádherné počasí a proto se děti chodily koupat na Rytíř a na kolech
jezdily na koupání do Horní Radouně.
Ve středu 22. července si děti zahrály noční hru „Hledání min“. Miny představovaly
v lese rozmístěné tikající budíky připravené na zvonění na určitou hodinu a minutu. Děti
podle zvuku musely budíky v lese po tmě najít a následně u nich vypnout zvonění (minu
odjistit). Pokud se dětem podařilo odjistit všechny budíky (miny), než některý z nich
zazvonil, hru vyhrály. Pokud ale některý z budíků zazvonil, mina explodovala a hledající
děti prohrály.
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Organizace poledních klidů vypadala na 4. běhu takto:
Sobota – organizační záležitosti u nových dětí
Neděle – fotografování oddílů
Pondělí – psaní dopisů domů
Úterý – turnaje v piškvorkách, Bingo, Prospektoři, výtvarná soutěž
Středa – zájezd, osobní volno
Čtvrtek – větrání lůžkovin a stanů
Pátek – úklid stanů, pokojů, úklid okolí a balení
Celotáborový turnaj ve stolním tenise mladšího žactva vyhrál dvanáctiletý Michal
Sodomka z Prahy. Celotáborový turnaj ve stolním tenise staršího žactva vyhrál
jedenáctiletý Jan Zedník z Deštné. Celotáborový turnaj v tenise vyhrál Tomáš Weinhard
z Českého Krumlova. Turnaj se hrál na dva vítězné tie-breaky.
Vl. Zedník
Na fotografiích je tábor v Deštné na 2. běhu 1998 a basketbal na tenisovém kurtu na
3. běhu 1998.
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CYKLOVÝLETY
KARDAŠOVA ŘEČICE
Tentokrát navštívíme místa, kde už sice každý čtenář tohoto cyklu asi byl, i já všechna tato
místa již několikrát projížděl, ale napadlo mě spojit vše dohromady do jednoho
cyklovýletu.
Pojedeme přes Červenou Lhotu, která je krásná za každého ročního období, zde najedeme
na modrou turistickou značku (která přichází z Deštné kolem Rytíře), přejedeme po hrázi
Zámeckého rybníka a než najedeme na silnici Jižná – Pluhův Žďár, v zatáčce odbočíme
vpravo na lesní cestu. Pojedeme kolem romantického rybníka s neromantickým názvem
Prašivý a dojedeme do Samosol. Zde stojí za pozornost pěkně udržovaná kaplička se
zvonicí. Modrá značka nás odtud vede dál kolem kopce Hůrka, potom polní cestou kolem
vesničky Pohoří až k rybníku Kardaš (57 ha), kde pojedeme 1 km po jeho hrázi osázené
prastarými duby, po pár metrech lesní pěšinou najedeme na pohodlnou cestu, která nás
dovede až do Kardašovy Řečice.
A modrá značka vlastně až k vlakovému nádraží. Nádražní budova se mi moc líbí, protože
svou architekturou evokuje staré časy. Než se na nádraží dostaneme, musíme překonat
železniční přejezd, takovou místní raritu. Zde, když padnou závory, tak si klidně můžeme
zatím dojít někam na kafe. Nebo jako znalí situace to objet o kousek dál, kde je přejezd
bez závor a světe div se, stále zde zatím nesvítí žádná výstraha. Když už jsme na tomto
místě, tak hned za tímto přejezdem je zajímavý dům čp. 270 s nápisem „S BOŽÍ POMOCÍ
RUKU V RUCE VYSTAVĚLI MANŽELÉ KALAŠOVI„ a o kousek dál v Tyršově ulici
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rodný dům a pamětní deska knězi Janu Štěpánu Brožovi, básníkovi a archeologovi
indiánů, který žil a zemřel v USA.
Největší pamětihodností ve městě je každopádně
barokní zámek s anglickým parkem, ale o tom už jsem
psal dříve. Po 2. světové válce zámek sloužil jako
domov důchodců, než byl v restituci navrácen řádu
Školských sester a využíván jako domov pro přestárlé
řádové sestry. Řád však zámek prodal a nyní je
v soukromém vlastnictví pražského majitele. O kousek
dál stojí kostel sv. Jana Křtitele a to už jsme téměř
v centru. Ještě si prohlédneme před prodejnou Jednoty
sochu sv. Jana Nepomuckého a za potokem rodný dům
básníka Boleslava Jablonského. Zajímavý je také
soutok potoka Kardaš a potoka Řečice (ten pramení
kousek od Deštné, pod Brčíkem). Posílená Řečice dál
pokračuje místní částí zvanou Benátky. My se ale
dostaneme
na
náměstí
Jaromíra
Hrubého
(pojmenované po spisovateli, který se zde narodil).
Kameny dlážděnému náměstí s minimem zeleně
dominuje socha B. Jablonského. Než opustíme město,
tak se ještě zastavíme na starém hřbitově (pod novým), který je upravený jako parčík
s několika dochovanými náhrobky a kapličkou. U nového hřbitova je skromný kamenný
pomník obětem I. světové války. Větší honosnější pomník obětem válek je na náměstí
Svobody. Je však obehnán plotem a uzamčen.
Kdo má více času a chce si výlet prodloužit, tak na náměstí J. Hrubého začíná naučná
stezka „Lesy a rybníky Řečicka“, která měří 26 km a vede kolem rybníka Holná,
Evženovým údolím, přes Karštejn až k jezu Metel a zase oklikou zpátky. Kousek po této
stezce pojedeme, lipovou alejí nad fotbalovým hřištěm. Zde je malý kamenný památník
s vytesaným nápisem „VYSADILA OBČANSKÁ ZÁLOŽNA R. 1933 NA PAMÁTKU
60. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ“. Za touto alejí je kopec, na kterém stával Řečický
hrad. Zanikl už v 15. století, takže je zde patrný již jen příkop a další terénní nerovnosti,
ale i tak je to zajímavé místo, které nás poučí o historii. Kousek odtud se zastavíme
u židovského hřbitova. Je uzamčený, ale když si umíme trochu poradit, tak můžeme
nahlédnout přes zeď. Zajímavostí je, že se zde poslední pohřeb uskutečnil v roce 1965,
tedy oproti jiným židovským hřbitovům poměrně v nedávné době. Po naučné stezce
budeme pokračovat až na rozcestí V Babce, kde odbočíme vlevo a na další lesní
křižovatce opět vlevo a jsme v Masarykově háji. Zde je malý a velký altán, křížek,
studánka a především skalisko s pamětní deskou, která nás informuje, že háj byl vysazený
v roce 1926 k uctění 76. narozenin prezidenta T. G. Masaryka.
Vrátíme se kousek zpátky k Babce a pokračujeme dál kolem dvou menších rybníčků až
k rybníku Popelov a farmě Cikar. Samozřejmě, že se odsud již můžeme vrátit do
K. Řečice, ale lze zajet do vesničky Řehořinky. Kvůli tomu krásnému názvu to stojí zato.
Jinak je to jen taková malá, poklidná vesnička, na křižovatce pouze křížek, turistický
přístřešek a autobusová zastávka. Pěkně udržované chalupy jsou seřazené vedle sebe
s barevnými štíty směrem k silnici. Z Řehořinek pokračujeme do Nítovic. Zde je hezký
návesní rybník a o kousek dál větší kaplička ukrytá mezi stromy. Po silnici, která je na
dvou kilometrech lemovaná 6 kapličkami a křížky, dojedeme do Kardašovy Řečice.
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A jelikož mi už moc místa na psaní nezbývá, tak nejkratší cestou domů: Pohoří, Pluhův
Žďár, Červená Lhota, Deštná. Celá cesta je příjemná, vcelku po rovině. Místy ale po
polních cestách, takže nedoporučuji po dešti. Máme v nohou přes 40 km. Jeden
nejmenovaný čtenář mi v žertu vyčítal, že ty moje výlety jsou samá hospoda. Proti tomu se
musím důrazně ohradit. To není žádná pravda, ale nějaké to pivko na výletě přeci bodne.
No tentokrát čtenáře zklamu, nebo potěším, nevím, protože vzhledem k trvajícím vládním
opatřením člověk už ani neví, jak hospoda zevnitř vypadá, takže se na to pivko můžeme
těšit tak akorát domů.
Ant. Stára

Masarykův háj – pomník T.G.M.

Rybník Kardaš

Soutok potoků Kardaš a Řečice

Nádraží

Řehořinky

Zámek
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INZERCE
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"Firma Intersnack Choustník hledá zaměstnance na pozice skladník, operátor výrobní linky a obsluha paletizační linky.
Náborový příspěvek 5.000Kč.
Více informací na stránkách www. intersnack.cz v sekci
kariéra" .

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Došlo ke změně přidělování slev za třídění odpadů. Přidělování ekobodů bylo
zjednodušeno a důraz je kladen především na snížení objemu směsného komunálního
odpadu, jehož skládkování dle nových právních předpisů bude rok od roku dražší. Více
informací k Pravidlům MESOH a jiné naleznete na webových stránkách města
https://www.destna.cz/prakticke-informace/odpady/.
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Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Město Deštná může v roce 2020 pochlubit sběrem starého
elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 6,89 t. Na každého
obyvatele tak připadá 9,30 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba
elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy,
a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí,
které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020
k úspoře produkce CO2 o 82,22 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 32 ks.
Nebylo nutné vytěžit 4 039,37 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje
spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 152 krát.
Došlo také k úspoře 41 582,09 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili
cyklus myčky nádobí 41583 krát. Podařilo se recyklovat 3 963,21 kg železa. Toto
množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 163 ks nových praček,
bez nutnosti těžby železné rudy. Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat
139,89 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 24869 1€ mincí, nebo 172,80 kg hliníku, který
by stačil na výrobu 11521 plechovek o objemu 0,33 l.
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