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Vážení čtenáři, občané,
leden nám přinesl očekávané zimní počasí. Děti se nemusely jen učit přes
počítač, ale mohly se „vyblbnout“ na kopcích na sáňkách a bobech.
Dospěláci mohli vyrazit na běžky. Snad jen, aby nám ještě trochu umrzlo,
aby se dalo více bruslit, této radosti jsme si užili pouze krátce. Doba
koronavirová nás už asi všechny unavuje, všechna ta opatření, už aby se
rozvolňovalo, proto je ale třeba být zodpovědní. Vydržme to, stejně jako
jiné epidemie to jednou skončí. Děkuji vám za to, že většina z nás není
bezohledná a nařízení dodržuje.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Městský úřad bude i nadále otevřen pro veřejnost pouze v pondělí od 12 do 17 hodin, ve
středu od 7 do 12 hodin. V ostatní dny jen po domluvě. Neváhejte nám volat či psát,
všichni úředníci jsou v práci. Rádi s vámi vaši věc vyřeší.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání 11.1.2021
Zastupitelé v počtu 8, schválili rozpočet města Deštná na rok 2021 jako schodkový, příjmy
ve výši 24.484 tis. Kč a výdaji ve výši 23.386 tis. Kč a financováním ve výši 1.098 tis. Kč,
kdy schodek bude kryt prostředky z let minulých. Informace k rozpočtu, druhovému
třídění a čerpání naleznete na webových stránkách města v sekci Město – Rozpočet.
Zasedání 25.1.2021
Zastupitelé v počtu 9, projednali:
Byl schválen Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021 – 2023.
Představen byl protokol z kontroly v Základní škole, kdy pověřená skupina neshledala
v kontrolovaných činnostech závadu. Bylo schváleno, že výsledek hospodaření hlavní
činnosti – přebytek provozních prostředků – bude v částce 561.257,9 převeden zpět na
účet města a promítnut v rozpočtu. Výsledek hospodaření doplňkové činnosti (obědy pro
veřejnost, nájem, …) v částce 35.432,98 bude převeden do Rezervního fondu školy.
Projekční kancelář M.A.A.T. z Tábora pro nás zpracovává nový Územní plán.
V nejbližších týdnech budeme veřejnost informovat o možnostech zapojení se.
Představen byl nový zákon o odpadech a další předpisy k odpadovému hospodářství.
Informovali jsme o podaných žádostech o dotace:
Oprava víceúčelového hřiště – MMR 2021
Celkem 1.844.353 Kč Dotace 1.475.482 Kč

Rekonstrukce ulice U hřiště – MMR 2022
Celkem 5.222.778 Kč
Dotace 2.830.944 Kč

POV JčK 2021 - Úroky VaK Stráně
Celkem 14.000 Kč
Dotace 11.000 Kč

POV JčK 2021 - Úroky Intenzif. ČOV
Celkem 30.000 Kč
Dotace 24.000 Kč

POV JčK 2021 - Okna a dveře MěÚ a KD Lipovka
Celkem 289.000 Kč Dotace 172.000 Kč

POV JčK 2021 - VO Deštná
Celkem 211.000 Kč Dotace 126.000 Kč

HZS ČR - Oprava Tatra (2022) – žádost bude podána po aktualizaci cen a schválení zastupitelstvem
Celkem 2.250.000 Kč
Dotace 1.125.000 Kč
JčK – Hasiči vrata 2021
Celkem 199.345 Kč

Dotace 139.345 Kč

Odpady SFŽP 2021
Celkem 647.955 Kč

Dotace 550.761,75 Kč
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Oplocenky – JčK 2019 – registrace, žádost v roce 2020 o celkem 43.120 Kč
Oplocenky – JčK 2020 – registrace, žádost v roce 2021 o celkem 51.600 Kč
Modernizace ZŠ Deštná – vybavení IROP (95 %) – vše jsme splnili jen čekáme na IROP, aby nám
přidělil finanční prostředky
Celkem cca 4.500.000 Kč Dotace cca 4.340.000 Kč
Voleský 2021 – MZE – řešeno s ČRS MO Deštná
Investice 3.942639,72 Kč
Dotace 3.154.111,78 Kč bez DPH
Neinvestice 5.120.682 Kč
Dotace 3.858.371,73 Kč bez DPH
Celkem 9.063.322,13 Kč bez DPH Dotace celkem 7.012.483,51 Kč bez DPH
Vlastní zdroje 2.050.838,62 Kč bez DPH

Zbylé informace a body ze zasedání naleznete v zápisech, které jsou uložené na podatelně
městského úřadu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Služby Města Deštná – Zubní ordinace
Město Deštná založilo společnost s ručením omezeným, která bude provozovat Zubní
ordinaci ve Zdravotním středisku Deštná od 1. března 2021 (V případě kladného jednání
10. února 2021 se zdravotními pojišťovnami na Jihočeském kraji. Kdyby došlo k posunutí
termínu, pak by dalším byl 1. dubna 2021. O výsledku jednání budeme informovat.).
Doktor i sestra budou zaměstnanci. Ordinovat bude MUDr. Josef Liškař a sestra Stanislava
Stejskalová. Ordinační doba je stanovena – ÚT a ČT 8 -12 a 13 - 15, ST 9 -12.
Připravujeme poslední úkony pro zdárné zahájení činnosti - ceník výkonů nehrazených
pojišťovnami, programové a strojové a materiálové vybavení ordinace, a další.
Zájemci o naše služby se mohou objednávat na tel: 721 415 581 u sestry od 22. února
2021 (nevolejte dříve!). Pacienti budou nově zaregistrováni a seznámeni s termínem a
časem návštěvy.
NECHOĎTE DO ORDINACE ANI ČEKÁRNY BEZ OBJEDNÁNÍ, I PŘI BOLESTECH
NEJDŘÍVE ZAVOLEJTE.
DODRŽUJTE VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ – ROZESTUPY, ROUŠKY, DEZINFEKCI.
V případě potřeby využijte:
některého ze zubařů v okolí, kteří drží pohotovost o víkendech od 08:00 – 12:00 (info na
tel: 384 376 111 nebo https://hradeczije.cz/zubni_pohotovost/)
nebo
zubní pohotovost v Nemocnici Č. Budějovice (pavilon C horního areálu) Po – Pá 16:30 –
21:30, So – Ne – svátky 8:00 – 18:00 (info na tel: 387 878 570 nebo
https://www.nemcb.cz/pohotovost/lekarska-sluzba-prvni-pomoci-zubni/).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na Fakultě managementu VŠE se začalo stavět vakcinační centrum
Už na začátku února by mohlo v Jindřichově Hradci začít fungovat vysokoprůtokové
vakcinační centrum. Na jeho přípravách teď intenzivně pracuje jindřichohradecká
nemocnice spolu s městem a Fakultou managementu VŠE, kde bude očkovací centrum
sídlit. Ostrý provoz centra odstartuje hned, jak bude k dispozici dostatečné množství
vakcín a denně tady zdravotníci naočkují až 900 lidí.
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Ve čtvrtek 21. ledna se sešel
krizový štáb města, na kterém
zástupci
nemocnice,
složek
záchranného
integrovaného
systému
a
charitativních
organizací
se
starostou
Jindřichova
Hradce
Janem
Mlčákem v čele řešili konkrétní
fungování vakcinačního centra.
Po vzoru českobudějovického
Očkocentra
se
obdobná
konstrukce začala stavět i v aule
Fakulty managementu VŠE.
Zdravotníci tady budou schopni
naočkovat až 900 lidí denně.
Krizový štáb tak jednal zejména o personálním zajištění celé akce a také o tom, kde takové
množství lidí zaparkuje, kudy budou vést koridory od parkoviště do budovy a zase zpět a
také naváděcí systém cedulí pro lidi, kteří přijedou z okolí. Jindřichohradecké vakcinační
centrum totiž bude sloužit pro celý okres. Pro parkování bude sloužit plocha vedle Tyršova
stadionu, na kterou se bude najíždět z Claudiusovy ulice. Všechny trasy budou přehledně
označeny. Na parkoviště se vejde zhruba 120 aut a dalších šedesát míst bude v případě
potřeby k dispozici na parkovišti u zimního stadionu. Podle propočtů a zkušeností
zdravotníků stráví jeden člověk v očkovacím centru zhruba 40 minut. Samotnému
očkování, které netrvá víc než minutu, předchází vyplnění informovaného souhlasu a po
očkování musí každý zhruba půl hodiny počkat pod dohledem zdravotníků, kvůli
případným vedlejším účinkům. Kromě lékařů, kteří budou vakcíny aplikovat, budou
v centru potřeba další desítky lidí, kteří pomůžou s koordinací příchozích, s administrací
nebo dohlédnou na pacienty po očkování. S tím pomohou dobrovolníci z červeného kříže,
YMCA, dobrovolní hasiči, profesionální hasiči, studenti a zaměstnanci Fakulty
managementu VŠE a k ípomoci v centru se přihlásilo také 32 zaměstnanců městského
úřadu. Zejména s koordinací dopravy pak bude pomáhat Policie ČR a městská policie.
V tuto chvíli se mohou k očkování registrovat občané starší 80 let, a to na webu
Ministerstva zdravotnictví. Prosíme objednané pacienty, aby se k očkování dostavili na
zarezervovaný čas (stačí přijít 5 až 10 minut předem) a pokud možno měli s sebou
vyplněný informovaný souhlas, to celý proces na místě očkování urychlí.
Do té doby, než bude spuštěn provoz vakcinačního centra, probíhá očkování v nemocnici
Jindřichův Hradec v přízemí pavilonu D v prostorách urologické ambulance. Parkování
pro objednané zájemce o očkování je vyhrazeno na parkovišti v ul. U Nemocnice – naproti
hlavnímu vchodu (za bývalým obchodem). V rámci očkování seniorů nad 80 let je pro
urychlení očkovacího procesu (administrativy) vhodný doprovod, který může být přítomen
po celou dobu vakcinace. Ve čtvrtek 21. ledna dostala nemocnice dodávku 480 vakcín,
které budou v dalších dnech naočkovány registrovaným zájemcům starším 80 let. Celkem
už jindřichohradecká nemocnice naočkovala 1 500 lidí.
https://www.nemjh.cz/vakcinacni-centrum
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjemné čtení únorového vydání zpravodaje přeje David Šašek, starosta města Deštná.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE

jubilantům k významným narozeninám
Paní Růženě D r s o v é
z Deštné
Paní Miluši S r b o v é
z Lipovky
Panu Jiřímu S t e j s k a l o v i z Lipovky
Paní Ivaně
M e l z o ch o v é z Deštné
Paní Ivetě
Buštové
z Deštné
Panu Martinu H o l c o v i
z Deštné
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Zlatou svatbu oslavili manželé Dana a Stanislav M a ň o u r o v i a manželé Hana a Pavel
S t e j s k a l o v i z Deštné.
Přejeme všechno nejlepší do dalších společně prožitých let.
Do života vítáme
Anetu D r h o v o u
Malé holčičce přejeme hodně zdraví, štěstí, radostné dětství a rodičům blahopřejeme.
Do Deštné vítáme
Paní Romanu N o v o t n o u
Pana Radima N o v o t n é h o
Do Lipovky vítáme
Holčičky Rozálii a Emmu K a m í r o v y
Našim novým občanům přejeme, aby byli v Deštné a Lipovce spokojeni.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poplatky za odpady a psy
Poplatky za psa zůstávají ve výši 200 Kč/pes (každý další 300 Kč/pes). Slevu mají
majitelé nemovitostí – samot, ti platí 100 Kč/pes. Slevu mají také 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. Úřední dny a hodiny jsou
ale stále omezené na pondělí od 12 do 17 hodin a středu od 7 do 12 hodin.
Poplatky můžete platit až do konce dubna, na platbu máte tedy dostatek času.
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TECHNICKÝ ÚSEK MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací technického úseku města Deštná v lednu 2021:
- Ve spodní části městského úřadu probíhá rekonstrukce, hotové jsou rozvody elektriky,
internetu, zabezpečovacího zařízení a rozvody vzduchu pro provětrávanou podlahu.
Probíhá betonování podlah a příprava pro osazení nových oken a dveří.
- V čp. 83 jsme vyměnili dosluhující kotel za nový kondenzační.
- Znovu jsme opravili střechu kapličky na Hátě po dalším pádu stromu.
- Do Adamské ulice jsme nově položili potrubí pro budoucí odvádění dešťových vod
z druhé strany budovy městského úřadu, haly a celého skladovacího prostoru za úřadem.
- Padá větší množství sněhu, a tak hlavní náplní měsíce ledna, byl jeho úklid.
- 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 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 sudý týden.
Únor – pondělí 1.2. a pondělí 15.2. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty, papír, tetrapak, a další se sváží také 1x za 14 dní.
Únor – pondělí 1.2. a pondělí 15.2. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Únor v pátek 19.2. v dopoledních hodinách, ale pouze za předpokladu, že nebude mrznout
a popelnice tak půjdou vysypat.
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
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možné odkládat plechovky, víčka a další různé kovové předměty nacházející se
v domácnosti. Nebo využijte šedé pytle, které dostanete na MěÚ.
Velkoobjemový odpad vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem v den svozu
tříděného odpadu 1.2. a 15.2. od 13 do 15 hodin, v úterý 2.2. a 16.2. dopoledne od 8:00 do
11:30. Nebo se domluvte poslední sobotu v měsíci 27.2. od 11:00 do 14:00 s obsluhou
sběrného místa u školky. V mimořádných situacích odpad převezmeme po předchozí
telefonické nebo osobní domluvě.
Re-Use centrum (použité věci) 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 únoru dostupné 27.2. od 11:00 do 14:00 nebo po
zavolání na telefon 607 937 291 – P. Kučera.
Ve sběrném místě vybíráme pouze tyto odpady:
Baterie, barvy, spreje, železný odpad, žárovky a zářivky.
Elektroodpad (lednice, pračky, sporáky, televize, počítače, monitory, vysavače,
mobily, mikrovlnky, atd.). Malé elektrospotřebiče je možné také odložit do kontejneru u
zadního vchodu do KD a do kontejneru ve vestibulu MěÚ.
Lesy – kůrovec
Všichni víme, jaká je v současné době kalamitní situace v našich lesích, dřevo je téměř
neprodejné, větve na štěpku nikdo nechce. Není však možné nechat dřevo jen tak stát
v lese. Buď je již bez kůry a bude se lámat, většinou pak spadne k sousedovi, který již má
hotovou oplocenku a nasázené mladé stromky nebo je v něm kůrovec, který za chvíli
vyletí na další ještě nenapadené stromy. Až nebude mít smrk, pustí se do borovice a
modřínu a pak již uvidíme až do Lodhéřova. Vlastníci lesů, kteří chtějí poradit, o jaké
dotace můžou žádat, ať již o podporu na kůrovcovou kalamitu, vysázení nových stromků
nebo stavbu oplocenky, zastavte se za námi na úřadě, rádi vám poradíme. Ti z vás, kdo se
již o les nechtějí starat nebo to nezvládají, zastavte se, město vaši holinu odkoupí a postará
se o vysazení nového lesa, tentokrát již smíšeného.
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
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Úpravy přízemních prostor na městském úřadě, kde pro vás připravujeme bezbariérovou
podatelnu pro větší komfort bez schodů.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Škola v poločase epidemie
Nechci už slovo epidemie slyšet, natož číst. Vždyť vstoupilo až příliš do
našich životů – ztrátou či onemocněním blízkých, existenčními starostmi,
zpřetrháním společenského života. Epidemie narušila přirozený svět dětí, do něhož patří
škola a spolužáci, a je kvůli distanční výuce velikou zátěží pro děti, rodiče a učitele. A
přesto jsem to slovo použil rovnou v nadpise. S jeho všudypřítomností však mnoho
nezmůžeme, ani ve škole. Vždyť pozorný čtenář si jistě všiml, že od jara ubylo článků ze
života základní školy. Časté a dlouhé uzávěry a zákaz společných akcí způsobily, že
nebylo příliš o čem psát (což se naštěstí téměř vyhnulo škole mateřské). Pololetí školního
roku je tak vhodnou příležitostí nedostatek zpráv napravit.
V poločase je školní rok, ale než přistoupíme k hodnocení jeho 1. poloviny, vraťme se
na úplný začátek patálie na jaře loňského roku. Průvodním jevem epidemie je uzavírání
škol a distanční výuka. Kdysi neznámý pojem se od jara stal nedílnou součástí života
všech rodin se školou povinnými dětmi. Přechod na distanční výuku v březnu 2020 zastihl
školy naprosto nepřipravené. Ani ti nejmladší absolventi učitelství se na ni na vysoké
škole nepřipravovali a neexistovalo žádné státem garantované webové rozhraní, které by ji
umožňovalo. Školy byly nuceny improvizovat a jak už je bohužel zvykem, dočkaly se
minimální pomoci státu. Základní škola v Deštné zvolila pro distanční výuku internetovou
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aplikaci od firmy Google, která ji začala bezplatně poskytovat školám. Každému žákovi
jsme zřídili účet s e-mailovou adresou, který jemu i rodičům umožňuje přístup do virtuální
učebny. Tam mu škola nahrává učební materiály, žák v učebně může vypracovávat úkoly
a účastnit se online výuky. Virtuální učebna Google Classroom umožňuje komunikaci
mezi dětmi a školou. Škola musela nastavit jednotný způsob přístupu k výuce, soustředit
se pouze na důležité předměty a zásadní látku, a to bez metodické podpory ministerstva
školství, která přišla opět se značným zpožděním a nedostatečně. Na jaře školám pomohly
stovky dobrovolníků z řad ajťáků, kteří pomáhali nastavit programy pro distanční výuku.
Těžko řešitelný problém nastal u žáků 1. a 2. třídy, pro něž je distanční výuka nevhodná.
Zde škola musela začít používat pro komunikaci a výuku fyzické předávání učebních
materiálů v průchodu školy. Do obrovských potíží se dostaly děti z rodin bez počítače a
internetu. Alespoň trochu jim pomohl individuální přístup učitelů a zapůjčení starších
notebooků v tomto školním roce.
Je zjevné, že distanční výuka nemůže nahradit přítomnost dětí ve škole. Osvojování
učiva distančním způsobem je pro děti daleko náročnější a neobejde se, při sebelepším
výkonu, učitele bez pomoci rodičů. Chtěl bych na tomto místě všem rodičům poděkovat za
spolupráci se školou i za shovívavost, neboť škola se distančně učit stále učí a víme, že je
pořád co zlepšovat.
První pololetí školního roku 2020/21 přineslo zákonnou povinnost účasti žáků na
distanční výuce. V září nastoupilo do školy nejvíce dětí za poslední léta, celkem 122. Díky
změně financování škol a účelné a úsporné organizaci výuky jsou platy učitelů a
nepedagogických pracovníků plně hrazeny ze státního rozpočtu a město na ně již nemusí
doplácet. Péčí a úsilím města Deštná mohli žáci 2. stupně přijít v září do
zrekonstruovaných učeben a využít nových moderních sociálních zařízení. Opravy
skončily na podzim, leč uzávěra škol nám znemožnila uspořádat malou oslavu
rekonstrukce spojenou se dnem otevřených dveří. Avšak horší, než nemožnost oslavy je,
že epidemie zásadně omezuje vzdělávací akce a programy. Pro žáky nemůžeme
organizovat projektové dny, děti přišly o výlety, exkurze, výstavy a divadelní představení,
výuku plavání, žáci v ZŠ o bruslení a lyžařský výcvik.
V prosinci loňského roku zasáhl vir přímo do provozu školy a školky. Přese všechna
hygienická opatření se postupně nakazila většina pedagogů, kteří učili na 1. stupni, takže
vedení školy muselo přistoupit k uzavření tříd. Uzavřeno muselo být celé oddělení MŠ.
Zde apeluji na rodiče, aby při sebemenších příznacích nemoci v rodině nechávali děti
doma. Přístup hygienické stanice se ukázal jako problematický, škola si musela více méně
poradit s pomocí města sama. Děti jsou téměř vždy bezpříznakové a hygiena šíření nákazy
mezi dětmi netrasuje, což při nezodpovědném chování vede k šíření nemoci.
Milí čtenáři, věřme, že jsme v poločase. Tedy že v tomto roce dokážeme zvládnout
šíření čínského viru a umožníme tak návrat k normálnímu naplňování jednoho
z nejdůležitějších úkolů, který společnost má – učení dětí.
Petr Šulc, ředitel školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Po Vánocích jsme si u nás ve školce s dětmi naplno užívali
nových hraček, her a knih, které nám do školky nadělil Ježíšek. Také
jsme si 6. ledna s dětmi připomněli krásnou tradici Tří králů a ve
školce uspořádali sbírku.
Když se řekne leden, vybaví se nám sníh, mráz a zimní sporty. Ze sněhu a radovánek na
něm, máme ohromnou radost a využíváme každé chvilky a závodíme na bobech a
kluzácích, užíváme si ho při pobytu venku ke koulování, vyšlapávání cestiček a určování
stop zvířat. Na vycházkách jsme pozorovali zimní krajinu a změny v přírodě. V tomto
období přibližujeme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu a
skupenství vody.
Ve školce a na zahradě jsme si užili zimní olympiádu, kde si pro nás paní učitelky
připravily několik disciplín a po jejich splnění na nás čekala medaile a odměna. Malovali
jsme také do sněhu potravinářskými barvami, a vyzdobili jsme tak okolí školky mnoha
barevnými ornamenty a obrázky. Stavěli jsme sněhuláky a vybudovali iglú.
V úterý 26. ledna jsme ve školce zahájili konečně kurz bruslení pod záštitou
Ministerstva školství. Jezdíme opět na stadion do Soběslavi. Už jsme se těšili a moc nás to
tam baví. Do bazénu zatím ještě jezdit nemůžeme.
Některá zvířátka v tomto období potřebují naši pomoc, proto jim do lesa nosíme ovoce a
dobrůtky ke krmelci. My si užíváme krásnou procházku přírodou a zvířátka mají radost, že
mají něco dobrého na zub. Myslíme i na ptáčky, kterým sypeme zrní a lůj do krmítek u
školky i doma.
Nadále si všichni užíváme krásné zimní počasí, a i když nás občas trápí nějaká ta rýma a
kašel, snažíme se co nejrychleji uzdravit, abychom opět mohli do školky, společně si hrát,
užívat a poznávat.
učitelky MŠ
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ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
JÍDELNÍ LÍSTEK ÚNOR 2021
03.02. ST Čočková
04.02. ČT Květáková
05.02. PÁ Frankfurtská

Vepřové maso po italsku, těstoviny
Hrachová kaše, pečená krkovice, chléb, okurka
Bramborové šišky s mákem, mléko

08.02. PO Česneková

Krůtí na zelenině, divoká rýže (knedlík)
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09.02.
10.02.
11.02.
12.02.

ÚT
ST
ČT
PÁ

Vločková
Hovězí nudlová
Přidělaná
Hrachová

Smažený vepřový řízek, bramborový salát
Hovězí maso vařené, křenová omáčka, celozrnný knedlík
Zapečené rybí filé, brambor, mrkvový salát
Špagety se špenátovou omáčkou a kuřecím masem

15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Brokolicová
Krupicová
Rajská
Fazolová
S masovou rýží

Vepřové nudličky po mexicku, rýže basmati
Svíčková na smetaně, knedlík s ovesnými vločkami
Přírodní jihočeský karbanátek, bramborová kaše, obloha
Kuřecí maso na česneku, špecle
Vepřový guláš, knedlík (krupicová kaše)

22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Kmínová
Z vaječné jíšky
Z fazol. lusků
Nudlová
Bramborová

Vepřová krkovice pečená, dušená mrkev, brambor
Štěpánská hovězí pečeně, houskový knedlík
Džuveč, salát z červeného zelí
Kuře na paprice, těstoviny (knedlík)
Květák s vejci, brambor, okurkový salát

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zprávy z knihovny
Dobrý den, vážení čtenáři. Tak, jako všichni v této zapeklité době, těšíme se i my
v knihovně, až se budeme moci vrátit k normálnímu způsobu života a opět se s vámi
setkávat uprostřed našich knih. Jak už jsme psaly, máme pro vás nachystáno mnoho
nových a pěkných knížek. Bohužel knihovna musí být zavřená. Pokud byste však měli
zájem, můžeme od vás po telefonické domluvě přečtené knihy převzít a půjčit nové.
Starším čtenářům knihy i doneseme.
Ráda bych vám představila jeden z našich přírůstků, který, dle mého
názoru, určitě stojí za přečtení. Není to žádný román, který vám
nedovolí přestat číst, je to kniha vlídná a milá, kniha k zamyšlení i
k pousmání. Zvláštní kniha místy drsná a syrová, místy plná něhy a
pochopení. Mluvím o poslední knize Josefa Formánka Kniha o
tichu. Přiznám se, že je první, kterou jsem od tohoto autora přečetla a
velice se mi líbila. „Sama se poskládala podle toho, koho jsem potkal.
Neobyčejné lidské osudy inspirovaly nejen mé psaní, ale i můj život.“,
píše autor na přebalu. V jednotlivých kapitolách vypráví příběhy
z celého světa o zvláštních náhodách, které se stávají, o víře, mystice,
o síle modlitby, příběhy, které sám zažil, nebo které mu byly
vyprávěny, příběhy pestré a různorodé tak, jako život. Fakt dost dobrá kniha. Na jedné
z prvních stran je vytištěna myšlenka C.S. Lewise: „Nemůžeme se vrátit zpět a změnit
začátek, ale můžeme začít tam, kde jsme, a změnit konec.“ Hezky pravdivé, že?
Možná nejznámější a také zfilmované dílo Josefa Formánka je autobiografická kniha o
boji s alkoholem Úsměvy smutných mužů. Knížky Dvě slova jako klíč a Mluviti
pravdu si můžete taktéž u nás půjčit.
Přejeme vám hezký únor a těšíme se na setkání. LiSt.
Telefon 724 145 874 nebo 606 604 525
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DEŠTNÁ A OKOLÍ NA DOBOVÝCH POHLEDNICÍCH

Deštná 60tá léta, vydal Orbis Praha

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 kolem roku 1913, vydal Jan Čech
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První pohled Deštné z roku 1897, vydal Jan Čech, nakladatel Řehulka Prostějov
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Březina roku 1911, vydala Julie Reinisch
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POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Můj přítel ze Záhoří
Když jedu vlakem z Veselí nad Lužnicí do Jindřichova Hradce, prožene
se náš rychlík stanicí Doňov. To mi však nezabrání potěšit se pohledem na
jihočesky malebné domky obce Záhoří, vlevo od tratě.
27. února 1921 se právě zde narodil Josef Mixa. V diáři zjišťuji, že to bude
sté výročí (rád se pochlubím) mého přítele Mixy. Dlouholetého herce a režiséra činohry
Národního divadla v Praze, Zasloužilého umělce. Na stránkách internetu, milí čtenáři, o
něm najdete řadu informací, ale stěží to, co mi milý Josef řekl a napsal.
Jak došlo k našemu přátelství? V roce 1984 jsem psal o době okupace a protektorátu na
Deštensku. Karel Závodný, obchodník v Deštné, mi připomněl Josefa Mixu. Čerstvý
maturant byl totálně nasazen jako průvodčí autobusu na deštenské lince. Často, spolu s
řidičem, přespávali v Deštné a chodili právě k Závodnému poslouchat zprávy z Londýna a
z Moskvy. Za to hrozil trest smrti! Našel jsem Mixovu adresu a požádal jej o vzpomínky.
Odpověděl mi obsáhlým dopisem, pozval mne k setkání v Jihočeském divadle, kde v
lednu 1984 hostoval. Moje návštěva herecké osobnosti skončila oboustrannou sympatií a
přátelstvím, trvajícím do Mistrovy smrti.
V následující korespondenci a v několika návštěvách u něho poznával jsem jeho
divadelní a filmovou tvorbu (vynikající hlavní role ve filmu Strakonický dudák), i jeho
rodinné zázemí - manželka Věra pocházela z Jarošova nad Nežárkou. Populární a
uznávaný herec byl přátelský, se smyslem pro humor, stále Jihočech. Jednou v besedě u
dobrého vína v jeho vile na pražských Vinohradech hovořil o svém mládí v malém domku
svého otce, obecního hajného v Záhoří. Mistr většinu svých životních zážitků vypověděl
ve své knize Bláhové hercovo rozpomínání. Překvapilo
mě, že četl Zpravodaj Deštenska a chválil mé články
"Pod deštenskou věží". V Mixových dopisech občas
probleskla pýcha na jeho rodinu – dcera Zuzana, herečka,
a její sňatek s populárním hercem Otakarem Brouskem
mladším. Později svatba syna Brouskových Ondřeje s
neméně známou Adélou Gondíkovou.
Po roce 2010 byla naše korespondence ode mne spíše
jednosměrná, přítel Mixa již zřídka odepisoval. Zprávy o
něm mi sděloval jeho příbuzný Josef Mixa, bývalý
starosta v obci Březina. Můj vzácný přítel Josef Mixa
odešel do divadelního nebe ve svých devadesáti pěti
letech, 9. prosince 2016. Za radost a potěšení, které
rozdával svým divákům, si jubilující jihočeský rodák naši
společnou a vděčnou vzpomínku zaslouží.
Doporučené knihy: Josef Mixa: Nedoručené dopisy. Praha 1996.
Týž autor: Hercovo bláhové rozpomínání. Praha 2006.
František Kvapil
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KULTURA, ZAJÍMAVOSTI, OSTATNÍ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
- 19 -

Terezie Dvořáková z Farní Charity a Hana Klusáčková při rozpečetění pokladniček
Tříkrálové sbírky.

I zastupitelé města dodržují opatření při veřejných zasedáních. Roušky jsou povinností.
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Bruslení na Volesáku
Zase po roce jsme se těšili na bruslení na Volesáku. Hned v
pondělí 18. ledna se nás sešlo 8 kluků. Jen co jsme došli na
led, tak jsme se přezuli. Když už jsme byli v bruslích, tak
jsme prohrnuli hřiště prohrnovadly. Poté jsme se rozdělili do
dvou týmů a branky jsme si udělali z bot. Hráli jsme několik
zápasů. Dva brankáři tři útočníci. Byli to souboje o výhru,
jednou vedl ten, podruhé ten. Když se začalo stmívat, tak
jsme vše sbalili a těšili se na úterý. V úterý 19. ledna jsme se
zase sešli a plánovali odvetu. Při přezouvání s tatínky
prasknul led. Rychle jsme vše sbalili a šli domů. Cestou jsme
se dohodli, že půjdeme na Stráně bobovat.
Vít Jílek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dětský tábor Deštná – 10. díl – 1. část

Rok 1998 (od 27. června do 8. srpna)

Osmý ročník tábora v Deštné se uskutečnil opět pod názvem „Sportovní tábor Deštná“.
I v roce 1998 jsme do Prahy pro děti vypravovali autobusy.
Počet dětí se znovu zmenšil a to dokonce o 19,5 % což představuje o jednu pětinu dětí
méně… Bylo to podruhé od založení tábora, kdy počet dětí klesl a tento trend
s občasnými výkyvy pokračuje dodnes. Je to způsobeno velkou konkurencí a úbytkem
dětí.
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V roce 1998 se o děti staralo celkem 30 vedoucích a 8 instruktorů. Na jeden týden
přijelo 63,9 % dětí, na dva týdny 35,8 % a na tři týdny nepřijel nikdo a na čtyři týdny
přijelo 0,3 % dětí. Děti v roce 1998 začaly upřednostňovat týdenní pobyty před
čtrnáctidenními. Z celkového počtu dětí se zúčastnilo 35,5 % děvčat (což bylo více o 4,1
%, než v roce 1997).
Znovu se nám z loňska na tábor vrátilo 24,6 % dětí (což bylo o 9,2 % méně, než v roce
1997). Poosmé (nebo-li pokaždé od založení tábora v Deštné) zde byli Štěpán Drahota,
David Frýbert (oba z Prahy) a David Schrötter z Kamenice nad Lipou. Posedmé zde byli
Filip Forman z Prahy a Robin Houška z Kamenice nad Lipou. Pošesté přijelo 7 dětí,
popáté 10 dětí, počtvrté 13 dětí, potřetí 24 dětí a podruhé přijelo 40 dětí.
Hlavními činnostmi na táboře v roce 1998 byly: stolní tenis, tenis, kopaná, minikopaná,
florbal, bingo, skryté slovo, paměťové dostihy, softbal, přehazovaná, odbíjená, Revinoko,
hledání min, kimova hra, hry v lese, cyklistické výlety, cyklistická časovka jednotlivců do
vrchu (poprvé se jezdila na silnici od Světců do kopce směrem na Horní Radouň),
jízda zručnosti, terčový závod, basketbal (koše na basketbal byly na tenisovém kurtu),
lehká atletika, test zdatnosti, štafety, cyklistický sprint na 100 m, decimaraton (běh na 4,2
km), duatlon (běh 1500 m a kolo 7,5 km) a celodenní autobusový výlet.
Cyklistická časovka jednotlivců do vrchu byla pro mladší oddíly dlouhá 1 km a měla
převýšení 20 m, pro prostřední oddíly byla dlouhá 2 km a měla převýšení 55 m a pro starší
oddíly byla dlouhá 3 km s převýšením 100 m. Zde na této trati se časovka konala až do
roku 2017 – tedy 20 let!! Od roku 2018 s dětmi časovku z bezpečnostních důvodů
nejezdíme na silnici, ale na polní cestě za benzínkou směrem k lesu, protože za posledních
20 let několikanásobně vzrostla hustota silničního provozu a hlavně klesla šikovnost a
disciplína dětí.
Decimaraton se běhal na silnici Deštná – Březina (2,1 km tam – otočka a 2,1 km do cíle,
který byl totožný se startem).
Duatlon měl start na hřišti před klubovnou – děti běžely na konec Deštné směrem na
Březinu – následovala otočka – u zrcadla běžely vpravo – po asi 100 m okolo bytovek
doběhly do tábora, kde nasedly na kola a jely směr Červená Lhota – Vícemil – Nový Dvůr
a cíl děti měly v Deštné pod zinkovnou.
Odjezd na autobusový výlet byl vždy v 8 h z parkoviště u zdravotního střediska a návrat
okolo 18 h tamtéž.
Ubytování, stravování a večerní hygiena dětí probíhaly stejně jako v roce 1997.
V Režimu dne nastaly tyto změny: večerka byla rozdělena na večerku pro mladší děti (do
12 let) ve 21.15 h a na večerku pro starší děti (od 13 let) ve 21.45 h. Do školní jídelny děti
chodily (tak jako v posledních třech letech) na tři etapy: na snídani starší oddíly chodily
v 7.35 h, prostřední oddíly v 7.50 h a nejmladší oddíly v 8.05 h. Na oběd chodily nejdříve
nejmladší oddíly – ve 12 h, prostřední ve 12.20 h a nejstarší oddíly ve 12.40 h. Na večeři
chodily opět nejdříve nejmladší oddíly – v 17.55 h, prostřední v 18.10 h a nejstarší oddíly
v 18.25 h.
V roce 1998 bylo postaveno vedle klubovny (na místě, kde dnes je dětské hřiště) celkem
25 stanů. Ve stanech spaly starší děti. Tři nejmladší oddíly byly ubytované v bývalé
školce v přírodě.
Nejstarším táborníkem byl sedmnáctiletý Miloš Černý z Tábora a naopak nejmladším
byl šestiletý Kamil Doležal z Jindřichova Hradce. Ale úplně nejmladším táborníkem
byla teprve tříměsíční Martina Zedníková…
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Novinka pro rok 1998: každé dítě dostalo při odjezdu z tábora žlutou igelitovou tašku a
v ní svačinu na cestu a upomínkový list na pobyt na našem táboře. Na igelitce byla kresba
Deštné s kostelem a kresba zámku Červená Lhota, dále velkými písmeny nápis Letní
sportovní tábory TJ Sokol Deštná, nápis TENISOVÁ ŠKOLA s adresou tábora TENIS
ZEDNÍK, Ke hřišti 291, Deštná u J. Hradce, 378 25, a ještě telefony (pevná linka a
mobil) a také číslo faxu (tímto přístrojem se posílaly dopisy a různé formuláře). Igelitka
sloužila též jako reklama a propagace dětského tábora, Sokola Deštná i naší tenisové
školy. A děti, které jsme vozili do Prahy našimi autobusy, igelitku občas použily na
zvracení, když se jim udělalo cestou špatně…
Už tenkrát jsme měli pro náš tábor mobilní telefon – byli jsme mezi prvními, kdo jej
tenkrát v Deštné vlastnil. Pro zajímavost: měsíční paušál stál tenkrát v průměru 1500 Kč a
první společnost v ČR se jmenovala Eurotel. Samotný mobil měl ještě vysunovací anténku
a okolo přihlížející lidé si mysleli, že mám vysílačku…
Vladimír Zedník
Na fotografiích je areál tábora v roce 1998.
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CYKLOVÝLETY
CYKLOVÝLET KOLEM NEŽÁRKY – 1. část
Již jsem zmínil svoji zálibu ve sjíždění řek. V mém případě samozřejmě ne na lodi, ale na
kole. A jednu řeku tady nedaleko máme – Nežárku. Její tok měří 56 km, což není moc,
jenže musíme se dostat nejdříve k jejímu počátku a pak zase od soutoku domů, takže
najedeme trochu více a tudíž doporučuji si to rozložit pro pohodu na dva dny. Cesta je
vhodná na léto, aby se dalo někde přespat, někde vykoupat a také si dát nějaké to pivko
cestou. Samozřejmě se budeme snažit jet mimo frekventované silnice, a když to půjde, tak
mimo silnice úplně.
Z Deštné se vydáme do Lodhéřova, kde na návsi projedeme pod kostelem a po červené
značce se dostaneme až do Dolní Radouně a zde proti Dolnímu návesnímu rybníku
odbočíme vlevo a po asfaltové cestě kolem vlakové zastávky dojedeme až do Jarošova nad
Nežárkou (17 km). A právě zde soutokem říček Kamenice a Žirovnice začíná řeka
Nežárka. Předtím si ještě můžeme udělat krátkou zajížďku k opravdu pěknému
kamennému mostu přes Žirovnici. Potom pojedeme po
cyklostezce přes Kruplov, kde je pěkný jez i s rybím
přechodem, do Rodvínova, kde se určitě musíme zastavit u
památného dubu u statku čp.12 (výška 34 m, obvod 530 cm,
stáří údajně přes 700 let) a dřevěné zvonice. Po cyklostezce
pokračujeme hezkou krajinou až do Jindřichova Hradce. Jak
přejet město, vyhnout se centru a jet co nejblíže Nežárce?
Kousek po staré silnici, souběžné s výpadovkou na Jarošov, od
kruhového objezdu raději po chodníku kolem autobusového
nádraží a na Zbuzanech pod gymnázium a už zase jedeme
kolem Nežárky a ještě k tomu po cyklostezce s výhledem na
muzeum a zámek, ulicemi Pod Hradem a Mlýnskou a už jsme
u Líšného dvora, kde najedeme na klidnou cyklotrasu, která
nás povede kolem řeky přes Horní Žďár (hezký jez a netradiční
zvonička), Dolní Žďár (jez a kaple sv. Terezie) a Horní Lhotu (jez, pomník k založení
obce v roce 1340) až do Lásenice. Poslední úsek se oklikou vzdaluje od řeky, proto si
trasu zkrátíme po užší cestičce.
Z Lásenice jsem si to dále naplánoval po levém břehu po žluté turistické značce. Na mapě
to vypadalo naprosto nezáludně - cestička kolem řeky. Říkal jsem si, to budou výhledy,
navíc samé jezy a mlýny, které také budou stát za zhlédnutí. Jenže realita byla jiná. Pokud
se ještě člověk prodíral po nepříliš vyšlapané cestičce kopřivami, za kterými tak nějak tušil
řeku, kterou však ani neviděl, tak to ještě šlo, horší byl úsek, kdy se úzká cestička zdvihla
do lesního úbočí, kde musel člověk kolo vést, pokud se vedle něho vešel, přenášet ho přes
padlé stromy a stržené části cesty. Jezy a mlýny někde hluboko dole, a pokud se přeci
nějakou cestičkou k nim dalo odbočit, tak závora, zákaz, soukromý majetek. Takže tuto
cestu běžným cykloturistům nedoporučuji. Určitě by bylo bývalo lepší se z Lásenice do
Stráže nad Nežárkou dostat po druhém břehu po cyklotrase „Nežárka“. Sice vede dále od
řeky, takže vidíte, resp. nevidíte z Nežárky stejně, ale předpokládám, že bude sjízdnější.
Ve Stráži nad Nežárkou se chvíli zastavíme. Jednak jsou zde nějaké zajímavosti a jednak
zde také najdeme několik možností občerstvení, což byl na dosavadní cestě zatím vcelku
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problém. Asi největší památkou ve městě je zámek, který po válce dlouhá léta sloužil jako
Ústav sociální péče, od roku 2002 je v soukromém vlastnictví. Zámek vlastnila svého času
i operní pěvkyně Ema Destinnová, které se zde věnuje stálá expozice. Před zámkem je její
pomník a náměstí nese také její jméno. O prázdninách je možné si zámek prohlédnout,
vstup je samozřejmě zpoplatněný. Zdarma se nedostanete ani do parku. Na náměstí jsou
dvě kašny a zajímavá budova radnice. Trochu stranou je židovský hřbitov. Z tohoto směru
proudily skupinky cyklistů, což mi připadalo divné, ale jen do té doby, než jsem si
uvědomil, že nedaleko je zatopená pískovna, vhodná ke koupání. A tak jsem se v parném
počasí vetřel mezi ty spousty lidí, které se zde snažily ochladit.
Potom přes les, najet znovu na cyklostezku „Nežárka“ a jsme u jezu Šimanov. A zde nápis
Pivovar Šimanov. To je sice trochu přehnané, protože to jsou zatím jen plány, ale vlastní
pivo zde mají. Majitel areálu a současně sládek ho vaří v pivovaru Žumberk. Takovou
raritou je zde pivo s řasou chlorellou. To jsem ještě nepil, tak co bych neudělal pro své
zdraví, že? No ale nenadchlo. Vrátil jsem se k tradiční desítce a jedenáctce. Vyšel čas i na
popovídání s majitelem o jeho pivovarských plánech. Jinak žádný strach, další cesta byla
už krátká a stranou veškerého provozu. Mineme soutok Nežárky s Novou řekou, což je
geniální spojnice s řekou Lužnicí. Bohužel soutok je skrytý nejen za kopřivami, ale i za
elektrickými ohradníky zdejších pastvin. Takže už v poklidu dojedeme k jezu Jemčina,
kde je kemp a za 200 Kč na osobu se zde ubytujeme v prostorné chatičce. Kdo nechce
s sebou tahat jídlo, je zde i jídelna. Výběr jídla je omezený, ale hladového uspokojí. No a
po posezení na terase s výhledem na řeku u občerstvení se půjdeme vyspat na další den.
(pokračování příště) Ant. Stára

Zámek Stráž nad Nežárkou
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Jarošov nad Nežárkou

Jez Jemčina

Jez Horní Žďár

Mlýn Dolní Lhota

Jindřichův Hradec
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INZERCE
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