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První školní den v Základní škole Deštná. Třídní učitelka Ludmila Říhová, nastoupilo celkem 17 dětí.
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UZÁVĚRKA DALŠÍHO VYDÁNÍ JE V PONDĚLÍ 28. ZÁŘÍ 2020!
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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení občané, čtenáři,
letní prázdniny jsou fuč a začíná škola. Popřejme našim dětem, aby se jim
ve škole dařilo, aby mohly chodit do školy a nemusely se učit na dálku. Ne
všem se asi do školy chtělo, ale kamarádi jim určitě náladu zlepší, stejně
tak i dobré známky.
Přeji příjemné čtení zářijového vydání Zpravodaje Deštenska.
Zasedání zastupitelstva se v srpnu konalo v pondělí 31.8. za účasti 7 zastupitelů,
2 zaměstnankyň a 5 hostů z řad veřejnosti. Projednána byla kupní smlouva lesních
pozemků a pozemků kolem cesty do lomu. Propachtovali jsme část pozemku na F. Vrších.
Rozhodli jsme se nechat zpracovat projekt na odbahnění a opravy hráze rybníka Voleský.
Projednali jsme zprávu Finančního výboru. Veškeré informace ze zasedání naleznete
v zápise, který bude uložen na podatelně MěÚ.
Covid 19
Mimořádné nařízení Ministerstva zdravotnictví přináší opět dobu rouškovou od 1. září t.r.
Na Městský úřad v Deštné musíme všichni, zaměstnanci i návštěvníci, v rouškách.
Opatření byla zavedena i v naší škole a školce, kde musí mít roušku rodiče nebo doprovod
dětí, či jiný návštěvník. Více informací naleznete na www.destna.cz
V říjnu 2. a 3. se uskuteční volby do Krajského zastupitelstva a do Senátu. I při volbách
musíte mít ochranu úst – roušku. Volby se tradičně uskuteční v Hasičské zbrojnici.
Na základě výzvy Diakonie Broumov, sociálního družstva, jsme se rozhodli uspořádat
sbírku ošacení, lůžkovin, a dalšího. Pro tentokrát se věci nebudou sbírat na MěÚ!, ale
budou se ve svozový den odvážet od vašich nemovitostí spolu s pytlovým sběrem.
Nevozte tedy věci do sbírky na úřad! Sbírka je pouze pro Deštnou a Lipovku, ne pro
okolní obce. Děkujeme za pochopení. Více v letáku dále ve zpravodaji.
Město Deštná hledá zájemce o tvorbu kroniky (kronikáře, kronikářku) od 01.01.2021.
Zaučení by proběhlo ještě v letošním roce. Více informací na MěÚ.
David Šašek, DiS., starosta
……………………………………………………………………………………………….

jubilantům k významným narozeninám
Paní
Paní
Paní
Paní

Ladislavě
Marii
Marii
Marii

Musilové
Tomšíkové
Štěpánové
Holkupové

z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné
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Panu Františku H o l k u p o v i
Panu Jiřímu
Kocianovi
Paní Renatě
Sommerer

z Deštné
z Deštné
z Deštné

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Diamantovou svatbu oslavili manželé Alenka a Jaroslav Prokešovi. Přejeme všechno
nejlepší do dalších společně prožitých let.
Do Deštné vítáme
Manžele Zdeňka a Kristýnu Pechovi se synem Mikulášem
Janu Hajduchovou
Radanu Dubšíkovou, Rozárku Dubšíkovou, Matyáše Dubšíka a Aleše Dubšíka
Našim novým občanům přejeme, aby byli v Deštné spokojeni.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svatby u matričního úřadu

Své ANO si řekli v obřadní síni MěÚ Deštná Romana Pešlová a Radim Novotný. Obřad
vedli matrikářka Jitka Šváchová, Hana Klusáčková a starosta David Šašek.
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Své ANO si řekli na fotbalovém hřišti v Deštné Lucie Fűsiová a Kamil Šindelář. Obřad
vedli matrikářka Jitka Šváchová, Hana Klusáčková a starosta David Šašek.

Své ANO si řekli na Andělském dvoře ve Světcích Jana Královská a Jakub Háva. Obřad
vedli matrikářka Jitka Šváchová, Hana Klusáčková a zastupitel Pavel Stránský.
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Blahopřáli jsme

Bohumila Matulíková oslavila v srpnu 80. narozeniny. Na fotografii s manželem Romanem. Popřát přišli
starosta David Šašek a matrikářka Jitka Šváchová.

Diamantovou svatbu oslavili Alenka a Jaroslav Prokešovi. Popřát přišli starosta David Šašek a matrikářka
Hana Klusáčková.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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Diakonie Broumov,
■

sociální družstvo
Více na www.diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
Nádobí do krabic
knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče
Hygienické potřeby
Dětské potřeby (lahvičky, dudlíky...)
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
■ ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
■ nábytek
■ znečištěný a vlhký textil

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
Tel. : 224 317 203, 224 316 800

Sbírka je pouze pro Deštnou a Lipovku.
Věci do sbírky označte nápisem „Sbírka“ a
připravte ve svozový den tříděných odpadů
(pondělí) před své domy.
Technický úsek města je odveze.
Sbírka probíhá do 19. října 2020 včetně.
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TECHNICKÝ ÚSEK MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací technického úseku města Deštná v srpnu 2020:
- Ve školce jsme dokončili rekonstrukci horních toalet a umývárny. Při montáži
elektrorozvodů v šatně jsme nakonec udělali nový strop a podlahu i v této místnosti.
- Ve zdravotním středisku proběhla výměna a doplnění vchodových dveří a taktéž byly
vyměněny skleněné luxfery ve vestibulu. Na akci byla získána dotace JčK z Programu
obnovy venkova.
- V dolní části budovy čp. 9 proběhla výměna střechy a probíhá taktéž oprava a zateplení
fasády, která na ní navazuje.
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- U školky kolem cesty byly vyměněny 3 sloupy veřejného osvětlení osazené novými
LED svítidly.
- Hlavní náplní bylo sečení trávy a úklid holin na podzimní sázení stromků.
- Dále pak provádíme pravidelnou údržbu cest, chodníků, budov, vodovodu a úpravny,
kanalizace a ČOV a všeho dalšího nutného pro bezproblémový chod Deštné a Lipovky.
Připravujeme na rok 2020:
- Připojení nového vrtu na úpravnu vody.
- Dešťovou kanalizaci do vsaků v lokalitě za školkou.
- Dodělání další části chodníku v urnovém háji.
- Modernizaci dětského hřiště.
- Výmalbu chodeb na zdravotním středisku.
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 2020:
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
Září – pondělí 14.9. a pondělí 28.9. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní.
Září – pondělí 14.9. a pondělí 28.9. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Září – pátek 11.9. a 25.9. 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.
Velkoobjemový odpad vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem v den svozu
tříděného odpadu od 13 do 15 hodin nebo po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.
Re-Use centrum navštivte celoročně v prostoru za městským úřadem v den svozu
tříděného odpadu od 13 do 15 hodin nebo po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.
Sběrné místo u školní kuchyně bude v září otevřené poslední sobotu v měsíci 26.9. 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.
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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 po kácení – výřez – samovýrobou
– 299 Kč/prm – měkké dřevo (např. borovice, smrk, topol, lípa, modřín, vrba)
– 920 Kč/prm – tvrdé dřevo (např. olše, bříza, buk, dub, jasan, javor)
(prm = prostorový metr – dřevo skládané do rozměru 1m x 1m x 1m).
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vytěžené dřevo je odběratel povinen zaplatit dle uvedené
splatnosti na základě vystavené faktury po odběru dřeva na bankovní účet
č. 0600434339/0800, nebo ihned po odběru v pokladně města Deštná.
Pokud máte jakékoliv připomínky nebo náměty na úklid, opravy a úpravy v Deštné
a Lipovce, ozvěte se nám (podatelna@destna.cz, 384 384 231, 607 937 291, osobně).
Rádi s vámi jakýkoliv návrh prodiskutujeme, popř. ho dle možností rozpočtu
zrealizujeme nebo zařadíme do rozpočtu na další roky.
Vedoucí technického úseku Pavel Kučera

Modernizace ZŠ Deštná – WC 1. patro.
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Modernizace ZŠ Deštná – učebny.

Oprava umývárny a WC ve školce, 1. patro.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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Výměna oken a dveří ve Zdravotním středisku.

Výměna krytiny a latí na čp. 9 na náměstí.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zahájení nového školního roku
Nový školní rok zahajujeme po hektickém přípravném týdnu, neboť
rekonstrukce na 2. stupni se protáhla do samého konce srpna. Dětem však budou ve škole
i ve školce k dispozici další zrekonstruované prostory.
Společně s panem starostou jsme přivítali 17 prvňáčků, školu bude navštěvovat 125 žáků,
což je oproti minulým letům nejvyšší počet. Dobré zprávy trochu kalí nejasnosti
způsobené pokračující virovou epidemií. Škola je nucena přijmout následující opatření:
• Ve škole je omezený pohyb třetích osob, do školy musí vstupovat s ochranou úst
a nosu a pouze z neodkladných důvodů.
• Děti ve škole budou bez roušek, budou si muset častěji mýt ruce a dodržovat
zvýšená hygienická opatření.
• Umožní-li to charakter učiva, budou děti co nejvíce venku.
• Děti mohou chodit do školy pouze zdravé, bez příznaku respiračního onemocnění,
s příznaky takového onemocnění je do školy nemůžeme pustit. Objeví-li se příznaky
v průběhu vyučování, žáka musíme umístit do k tomu účelu vyčleněné místnosti
a kontaktujeme zákonného zástupce, aby si dítě neprodleně vyzvednul.
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Do odvolání budou ve škole omezeny kroužky, zrušený je kurz bruslení. Výjimkou
je gymnastika.
• Opatření se mohou měnit, průběžně vás budeme informovat prostřednictvím
školního webu a třídních učitelů.
V prvních měsících školního roku se budeme soustředit především na látku, kterou děti
nezvládly kvůli jarnímu uzavření škol. Omezíme proto všechny akce jako divadla, bruslení
aj. Probíhat budou pouze projektové dny zaměřené na výuku v přírodě.
Školní družina otevírá 2. odpolední oddělení. Reagujeme tak na zvýšený počet dětí na
1. stupni. Odpolední družinu tak budou moci navštěvovat všechny děti z 1. stupně, které ji
potřebují. Abychom co nejvíce chránili zdraví dětí, ale i vychovatelek, bude výchovná
práce školní družiny po část odpoledne probíhat venku.
Děkuji jménem školy městu Deštná a jeho zaměstnancům za výrazný podíl na
rekonstrukčních pracech ve škole a školce, pedagogům a provozním zaměstnancům za
přípravu školy k výuce a rodičům a veřejnosti za spolupráci v novém školním roce. Vždyť
společnými silami připravíme dětem co možná nejlepší podmínky k učení.
•

Petr Šulc, ředitel školy
ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
JÍDELNÍ LÍSTEK ZÁŘÍ 2020
03.09. ČT Z míchaných luštěnin Ptáčková omáčka z hovězího masa, rýže (knedlík)
04.09. PÁ Přidělaná s koprem Guláš z vepřového masa, chléb (KRUPICOVÁ KAŠE)
07.09.
08.09.
09.09.
10.09.
11.09.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Vločková
Bratislavské vepřové plecko, celozrnný knedlík
Rajská s písmenky
Čočka na kyselo, uzená krkovice, chléb, okurka
Brokolicový krém
Hovězí roštěná, divoká rýže (knedlík)
Cizrnová
Vepřová krkovice pečená, bramborový knedlík, zelí
Z vaječ. jíšky a s pažitkou
Těstovin. salát se zeleninou a kuřecím masem

14.09.
15.09.
16.09.
17.09.
18.09.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Česneková s majoránkou
Zelná s bramborem
Rybí s polentou a zeleninou
Pórková
S masovou rýží

21.09.
22.09.
23.09.
24.09.
25.09.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Z červené čočky
Plněná treska bylink. omáčkou, brambor, mrkv. salát
Hovězí nudlová s cizrnou Hov. maso vař., omáčka z fazol. lusků, h. knedlík
Fazolová s mrkví
Srbské rizoto, zel. salát
Dýňová s krutonky Krůtí maso po zahradnicku, rýže (knedlík)
Boršč s červenou řepou
České buchty plněné marmeládou, kakao, čaj

Jihoč. karbanátek, bramborovo – dýňová kaše
Vepřové maso na hlívě ústřičné, rýže (knedlík)
Špagety se špenát. omáčkou a kuřecím masem
Vepř. kýta na smet., knedlík s oves. vločkami
Květák s vejci, brambor, okurkový salát

28.09. PO
SVÁTEK
29.09. ÚT Drůbková se zeleninou Pečené kuře, brambor, okurkový salát
30.09. ST Kapustová
Klopsy v rajské omáčce, těstoviny
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KULTURA, ZAJÍMAVOSTI, OSTATNÍ
Dětský tábor Deštná – 8. díl - 1. část

Rok 1996 (od 29. června do 10. srpna)

Šestý ročník tábora v Deštné se uskutečnil pod názvem „Letní dětský sportovní tábor
Deštná“. I v roce 1996 jsme do Prahy pro děti vypravovali autobusy. Většinou dva,
protože jsme vozili děti i ze širokého okolí Prahy a též i ze severu Čech, kdy k našim
autobusům rodiče dovezli své děti autem. Sraz byl vždy na autobusovém nádraží Roztyly.
Počet dětí opět vzrostl a dokonce byl vytvořen rekord v počtu dětí! Během šesti týdnů
se na táboře v Deštné zrekreovalo 755 dětí (tedy více, než měla tenkrát Deštná všech
obyvatel dohromady). Pro srovnání: v posledních letech přijíždí na tábor do Deštné
během 14 dní pouze okolo 60 dětí.
V roce 1996 jsem na každém běhu děti rozdělil již do jedenácti oddílů (vloni to bylo do
9 oddílů) a děti byly ubytovány ve 28 stanech a poprvé i v budově bývalé mateřské
školky v přírodě. Ve školce byly ubytovány první tři nejmladší oddíly. Všechny stany již
byly v mém vlastnictví. I v roce 1996 probíhalo stravování dětí ve školní jídelně při
mateřské škole. Chodili jsme tam na snídaně, obědy i večeře. Přesnídávky a svačiny si
z jídelny děti vozily na káře hned po obědě na tábor, kde jsme jim je pak vydávali.
Přesnídávku v 10.30 hod a svačiny ve 14.30 hod. Druhé večeře jsme jako vždy
připravovali pro děti přímo v areálu tábora.
O děti se během šesti týdnů staralo celkem 35 vedoucích a 8 instruktorů. Každý den po
večerce jsem řídil poradu vedoucích a instruktoři zatím hlídali tábor.
V roce 1996 jsme večerní mytí (mycí linku) organizovali opět po pěti skupinách:
1. skupina – chlapci 4. až 5. oddíl, 2. skupina – děvčata 6. až 8. oddíl, 3. skupina – chlapci
6. až 8. oddíl, 4. skupina – děvčata 9. až 11. oddíl a poslední 5. skupina – chlapci 9. až
11. oddíl. První tři oddíly se sprchovaly ve školce, kde byly mladší děti ubytovány.
V roce 1996 se na každém běhu o děti staralo 16 vedoucích (hlavní vedoucí, sportovní
vedoucí, dvě zdravotnice, správce) a většinou ještě i tři instruktoři. Na 2. běh přijelo 136
dětí, což byl nový rekord v počtu dětí na jednom týdnu!
Na táboře v roce 1996 jsem zavedl novinku: celodenní autobusové zájezdy po hradech,
zámcích a zajímavostech Jižních Čech. Jezdilo se vždy ve středu a většinou dvěma
autobusy, které jsem si najímal od pana Koláře z Gabrielky, od pana Švarce z Mezné, od
pana Michálka z Otína, popřípadě od ČSAD J. Hradec. U každého zájezdu jsem připravil
přesnou trasu i program včetně rezervací na příslušných památkových objektech. Pro
každého vedoucího jsem připravil přesný text, aby mohl děti informovat, co zajímavého je
bude na zájezdě čekat.
Počasí na táboře v roce 1996 bylo velmi nepříznivé. Na prvních dvou bězích téměř
neustále pršelo – pouze tři dny byly bez deště. Během dalších čtrnácti dní pršelo ve
čtyřech dnech, ale většinou bylo oblačno nebo zataženo a teplota vystoupila jen pár stupňů
nad dvacítku. Během posledních čtrnácti dní pršelo sice jen v pěti dnech, ale teploty byly
velmi nízké.
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Diplomy a sladké i věcné odměny dostávaly děti v jednotlivých oddílech v těchto
disciplínách: cyklistická časovka, stolní tenis a tenis.
Na každém běhu všechny děti plnily Test zdatnosti. Test se skládal ze čtyř disciplín: běh
4 x 10 m, skok do dálky, leh–sed a stoj–vzpor. Každá disciplína se vyhodnotila a součet
bodů určil kondici dítěte: výborná, dobrá, snížená a slabá.
Další program, který děti plnily, byla atletika. Skládala se z těchto disciplín: běh okolo
hřiště, sprint na 30 m, skok do dálky, hod tenisovým míčkem, přeskoky na švihadle za
1 min a šplh na laně.
Nechyběly ani oblíbené celotáborové štafety v běhu okolo hřiště.
Na tábor v roce 1996 začaly více jezdit i starší děti – patnácti i šestnáctileté. Dvě děti
byly starší, než naši mladí instruktoři… Nejstarším byl šestnáctiletý Tomáš Kostěnec
z Prahy, nejmladším byl šestiletý Petr Hála z Kladna.

Vl. Zedník
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Členové Sboru dobrovolných hasičů reprezentovali Deštnou na závodech v Lodhéřově
8. srpna 2020. Skončili na 3. místě v čase 34,10.
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Gymnastické soustředění v Deštné
Kdy: 1. 8. – 9. 8. 2020
Kde: Tělocvična a ubytovací areál MŠ Deštná
V hlavní roli: Tučapské gymnastky
………. A takhle jsme si to užily
❖ Cvičily jsme 3 hodiny dopoledne a 3 hodiny
odpoledne.
❖ Každé ráno jsme běhaly.
❖ Nechyběla ani návštěva venkovní posilovny a
nedalekého hřiště.
❖ Podílely jsme se na přípravě snídaní, svačin a
úklidu jídelny.
❖ Nevyhnuly jsme se ani bodování pokojů.
❖ Celý týden se nesl v duchu soutěží s historickou tématikou, kdy jsme za splnění
jednotlivých úkolů získávaly artefakty. Po projití portálem jsme se ocitly:
V pravěku, ve starověkém Egyptě, v raném křesťanství, na dvoře krále Karla IV., na
renesančním karnevale, v období vlády Marie Terezie a byly svědky přistání
prvního člověka na Měsíci.
❖ Vyrazily jsme na zámek Červená Lhota a shlédly jsme pohádku: O kouzelné vodě.
❖ Opékaly jsme buřty.
❖ Vyřádily jsme se na našem karnevalu.
❖ Došlo i na koupání v nedalekém rybníku Rytíř.
❖ Závěrečnou odměnou nám pak byly pamětní listy, medaile a dobroty.
Poděkování patří: Paní Lence Bobákové a kolektivu kuchařek z MŠ a ZŠ Deštná za
výborná jídla, panu Františku Drsovi a jeho zaměstnancům z restaurace U Mocnáře, kde
nám také moc chutnalo, panu Šichtovi ze zdejší zinkovny za zapůjčení kamionu, panu
řidiči Plachému za odvoz a pomoc při nakládání a vykládání nářadí a v neposlední řadě
panu starostovi Davidu Šaškovi DiS. za zhotovení krásných pamětních listů a příkladnou
spolupráci.
Soustředění 2020 uteklo velmi rychle, už se společně těšíme na další.
Trenérky a gymnastky z Tučap
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Z NAŠÍ KNIHOVNY
Zprávy z knihovny
Ráda se probírám regály s knihami a ráda objevuji poklady. Tak jako
třeba dnes v polici s nadpisem „Sport“, kam skoro nikdy nezabrousím,
jsem našla knihu Dana a Emil Zátopkovi vypravují. Zvědavě jsem ji
otevřela a začala listovat a číst. Hned na deváté stránce Emil Zátopek píše: „I kdyby však
člověk neběhal, stačí se každé ráno osprchovat studenou vodou, a kam se na něho hrabou
všechny bakterie. Jenže moderní člověk vyznává docela jiné přikázání: pohodlí, teplo
a klid. Aby se neřeklo, že na své zdraví zapomíná, vyzbrojí se různými aspiriny, veronaly,
diprony a ty pak oddaně velebí jako své strážce proti všemu zlému, i případnému
zplesnivění za živa. Je to sice blahobyt, mít po ruce vždycky několik takových zbraní, ale
není nad to, být tak silný, aby se člověk ubránil sám. Právě tu sílu a odolnost jsme v sobě
pěstovali tím svým běháním za každého počasí. Škoda, že něco podobného nepředepisují
lékaři všem lidem. Uchránili by je tím od mnohem vážnějších chorob, než je nachlazeni“.
A to je prosím kniha z roku 1960. Je plná černobílých fotografií, velice čtivě napsaná,
žádná nuda. Vlastně tam najdete i návod, jak začít běhat a zlepšovat se, dnes se tomu říká
motivační kniha, dozvíte se, jak to ve sportu dříve fungovalo, podíváte se s Danou
a Emilem i do ciziny, a též se zasmějete nad veselými příhodami ze života. Na závěr se
můžete podívat na závodění Dany a Emila v číslech. Musím přiznat, že mě tahle kniha
vážně překvapila a nemohla jsem se od ní odtrhnout. Naštěstí si přišla čtenářka vypůjčit
knihy a já byla zachráněna, od čtení mě vysvobodila. Sotva odešla, už jsem věděla, o čem
bude zářijový příspěvek do zpravodaje. Každopádně si tuto knihu zařazuji do svého
seznamu knih, které stojí za přečtení, i když čísla asi přeskočím.
Jinak od září je knihovna opět otevřena v normální výpůjční době a samozřejmě se na
vás těšíme.
LiSt.

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Tomáš Václav Bílek o "Konfiskacích..."
Dnes už se můžeme jen domýšlet, co podnítilo Tomáše V. Bílka,
deštenského rodáka (1819-1903), ředitele gymnázií, k opuštění školy a
věnování se české historii. Pravděpodobně to způsobilo jeho vlastenectví,
když chtěl i on přispět do politických bojů o rovnoprávnost Českého
království v Habsburské monarchii. Vybral si citlivé téma: zlé následky poraženého
stavovského povstání u nás v letech 1618-1620. Popsání této tragedie, nejen v obětech
popravených českých pánů (21. června 1621 v Praze), ale i následné konfiskace téměř
dvou třetin majetku české země císařem Ferdinandem II., věnoval náš rodák osm let
archivní práce! Výsledek studia vložil do dvousvazkového díla "Dějiny konfiskací
v Čechách po roce 1618". Knihy dokončil a vydal symbolicky v Praze 30. září 1882, v den
svých 63. narozenin.
Teprve nyní se čtenáři dověděli celou hrůzu odebrání majetků nejen povstalcům proti
Habsburkům, ale i dalším, účelově vybraným majetným osobám. Bílkovo dílo mělo nejen
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velkou historickou váhu, ale i silný politický dosah v českém státoprávním boji. Vyvolalo
značný zájem veřejnosti, Bílek byl jmenován mimořádným členem Královské české
společnosti nauk a vyznamenán cenou Svatoboru, spolku českých spisovatelů.
V průběhu zničující války (1618-1620), zabíraly vítězné císařské pluky nejen majetek
vzbouřených evangelíků, ale často i katolíků.
Císař nařídil, aby všechny statky před bitvou na Bílé hoře (listopad 1620) od císařského
vojska vzaté, bez dalšího právního procesu byly zkonfiskovány! Právě tyto statky, pro
velkou zásluhu na porážce Čechů, si rozebrali, vedle císaře, cizí válečníci a šlechta,
i katolická církev!
Podívejme se na Deštnou a její okolí, kde ještě před bělohorskou bitvou obsadily celý
kraj císařské oddíly španělského generála dona Marradase. Bez ohledu na to, že se majitel
červenolhoteckého panství (včetně Deštné) Bohuslav Růt z Dírného, rebelie proti císaři
neúčastnil, stačilo ke konfiskaci jeho majetku to, že byl evangelík!
Z panství byl vyhnán a to obsadil Marradasův rytmistr Ital Antonio Bruccio, který zde
vládl do roku 1639. Na poddaných vymáhal tzv. "zadržené platy", naháněl zpět utečence
z panství a rázně podporoval obracení jinověrců na katolickou víru.
V okolí Deštné byly konfiskovány majetky všech, co pomáhali stavovským vojskům –
držitelům Kamenice, Tučap, Dvorců, Mezného, Kvasejovic...
Nejhůře dopadl Prokop Dvořecký z Olbramovic (dříve na Dvorcích u Tučap). Protože
sloužil vzdorokráli Fridrichu Falckému jako podkomoří a rádce, byl odsouzen k smrti
a spolu s dalšími pány na Staroměstském náměstí v Praze sťat. Tvrdě tehdy postupoval
císařský rada Vilém Slavata na Jindřichově Hradci (pozdější majitel Deštné). Vybízel
císaře Ferdinanda II. k přísnému potrestání vzbouřených Čechů!
Epilog? Lze domýšlet, že často bezprávné (téměř konfiskační) rozebírání majetku českého
státu v "sametové revoluci", i probíhající restituční nároky, by potřebovaly schopného
a statečného dokumentaristu, jakým byl Tomáš Václav Bílek!
F.K.

CYKLOVÝLETY
CYKLOVÝLET RATMÍROVSKÝ RYBNÍK A JINDŘIŠSKÉ ÚDOLÍ
Je zde sice konec prázdnin, ale slunné dny ještě určitě nekončí, tak jsem si řekl, že by to
chtělo pár tipů na výlet někam k vodě. A cestou snad i něco zajímavého uvidíme.
Pojedeme do Jindřichova Hradce a potom na Otín. A jelikož jsem na Otín nechtěl jet po
silnici, tak jsem si všiml, že když pojedu Denisovou ulicí kolem Vajgaru, červená
turistická značka zde pokračuje Jindrovou naučnou stezkou a tím se vyhnu silnicím.
Stezka nezačala nejlépe a pokračovala ještě hůř. Říkal jsem si, že ten Jindra neměl rozum,
prodírat se kopřivami a po dešti se brodit ještě blátem. Navíc ač naučná stezka, moc lidí
zřejmě po vědění neprahne a tudíž všichni místní komáři už netrpělivě čekali na mě. Ale
vytrval jsem, močál přešel v louku a ta v les a tudy už to šlo. Brzy jsem se dostal na
Bobelovku a odtud kolem bývalé Jitky Otín až do starého Otína a pořád po cyklotrase
číslo 1241 do Hrutkova. Je to pěkné stoupání, zdejší vrchol Lískovec má 562 m. Je z něho
ale hezký výhled na Jindřichův Hradec.
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Hrutkov je vesnická památková zóna, středověké sídlo s oválnou návsí, kde je několik
rybníčků a kolem nich klasické venkovské usedlosti, novogotická kaple a menší
výklenková kaplička. Usedlosti jsou vesměs udržované s pěknými fasádami, některé ale
teprve čekají, až je koupí nějaký chalupář a zastaví jejich chátrání. Kousek za vesnicí je
rybník Tereza, kde je nejen možnost koupání a sportovního rybolovu, ale majitel
Ing. Strachota zde nabízí i občerstvení a celou řadu vodních atrakcí (wakeboarding na
vleku, motorový wakesurf, paddleboard).
Dále pokračujeme po cyklotrase číslo 1242 kolem rybníka Lihovar až do Hospříze, kde je
zajímavý pomník: Na památku znovuosídlení Hospříze českými lidmi. Cyklotrasa vede
dále hezkou krajinou do mírného kopce po málo frekventované, dlouho neopravované
silnici plné výmolů, až zkřížíme červenou turistickou značku a po ní dojedeme
k Ratmírovskému rybníku. Kvalita vody, ani samotný přístup do ní mě však nelákaly
a také ani nikdo jiný ve vodě nebyl. Přitom je to zde hodně turistické místo, ale lidé raději
vysedávali u svých chat a na terase hospody. Snědl jsem tedy svůj svačinooběd, projel se
kolem břehu, u penzionu Ratmírák jsem se otočil a přemýšlel, jak dál, protože po červené
značce se cesta zdvíhala přes kořeny stromů do lesa a navíc se jednalo o druhý konec
Jindrovy NS a s Jindrou už jsem měl špatné zkušenosti. Tak vyhrála pohodlnost a jel jsem
po zbrusu nové asfaltce, dvakrát jsem přejel úzkokolejku a byl jsem v Blažejově.
V Blažejově jsem si řekl, že trochu té kultury dát musím, a tak jsem na Jindrovu stezku
najel a po chvíli jsem stoupal na Vítkův hrádek (pěšky). Hrady se stavěly vesměs na
kopcích a to proto, aby se nepříteli hůře dobývaly a na druhou stranu, aby ten blížící se
nepřítel byl již zdálky vidět. První důvod byl vesměs marný, soudě podle množství
zřícenin u nás. Takže v případě stavby nových hradů bych s ohledem na turisty
doporučoval je stavět na rovině. A druhý důvod? Možná tehdy výhled byl, ale v dnešní
době jsou kopce se zříceninami vesměs zarostlé stromy, takže s výhledem to má turista
špatné. Snad jen „díky“ kůrovci se to leckde mění. To je i případ Vítkova hrádku –
kůrovec vzal kopec šmahem a z hrádku zbylo jen pár kousků zdí, navíc postupně
zarůstajících vegetací. Ale teď vážně: rozhodně stojí
za to sem vylézt, je to kus historie
Kaple v Jindřiši
Jindřichohradecka a jeden z nejstarších českých
šlechtických hradů – založen v 1. pol. 13. století.
Od Vítkova hrádku doporučuji pokračovat
Jindřišským údolím podél toku Hamerského
potoka. Tedy opět po Jindrově naučné stezce. Ano,
kus cesty jsou opět kameny, kořeny a bláto, ale
přesto doporučuji tuto stezku využít a třeba i kolo
část cesty vést a prohlížet si potok plný balvanů a
peřejí, meandrující romantickým údolím se
strmými, skalnatými břehy. Jedná se o chráněné
území s množstvím vzácných živočichů a rostlin.
Postupně se cesta narovná a kolem mlýnského
náhonu místy tesaného ve skále dojedeme do
Jindřiše, kde se můžeme najíst i napojit,
prohlédnout si kapli Nanebevzetí Panny Marie,
smírčí kříž ze 16. století a zejména kamenný
dvouobloukový barokní most se sochou sv. Jana
Nepomuckého (technická památka, stále funkční).
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A samozřejmě zajedeme na pískovnu, kde to opravdu stojí za to se vykoupat. Na cestě do
Jindřichova Hradce (tentokrát už raději po silnici bez nějakých experimentů) sotva
přejedeme zase úzkokolejku, uděláme ještě poslední zastávku, odbočíme vpravo a po pár
metrech uvidíme zajímavou stavbu - 521 m dlouhou a 4 m vysokou kamennou zeď z roku
1897, která chránila železniční trať před šrapnely z blízké střelnice. Potom už jen cesta
domů do Deštné. Navštívili jsme tři místa na koupání, tak snad si vyberete. Výlet měří asi
62-65 km.
Ant. Stára

Barokní kamenný most v Jindřiši

Hrutkov

Ratmírovský rybník

Hamerský potok

Pískovna v Jindřiši

Rybník Tereza
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SPORT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 Zpravodaj Deštenska

SPORTOVNÍ AKCE VE MĚSTĚ DEŠTNÁ
Tělocvična
V současné době je tělocvična přístupná. Použití dezinfekce u vchodu je povinností.
Rozpis najdete na tomto odkazu: https://www.destna.cz/volny-cas/telocvicna/.
Trénink fotbalu děti
Trénink probíhá každé pondělí od 17:00 – 18:00. Vzhledem k nestálému počasí budeme
trénovat jenom v tělocvičně, každé pondělí ve stejný čas.
Ping pong
Po fotbalovém tréninku od 18:15 – 19:30 bude probíhat trénink ping pongu bez
věkového omezení. Kdo má chuť začít pravidelně hrát ping pong, je zván. K dispozici jsou
dva stoly. Pro informace volejte Pavel Kučera – 607 937 291.
Pavel Kučera – předseda TJ Sokol Deštná
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápas ve fotbale: Deštná – Tábor Deštná
Ve čtvrtek 16. července sehráli žáci z Deštné přátelský fotbalový zápas proti dětem
z tábora v Deštné. Tyto přátelské zápasy se konají již desátý
rok. Hrát můžou žáci do 13 let věku (výjimečně do 14 let).
Celkem se jich uskutečnilo již 23. Devatenáctkrát vyhrály
děti z dětského tábora a pouze čtyřikrát vyhráli chlapci
z Deštné. Hraje se vždy o putovní pohár, který do příštího
roku zůstane u kapitána vítězů. Letos vyhrála Deštná 7:4.
Putovní pohár tak bude zdobit dětský pokoj sourozenců
Jílkových. Na fotografii je kapitán Deštné Honzík Jílek.
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INZERCE

Zimní termální lázně Velký Meder
Od 3.10. do 13.12. jezdíme každý víkend. Cena 3.690 Kč/osoba (2.230 Kč
děti do 10 let).
Termální lázně Bardějov 6x ubytování s polopenzí
3.10. – 10.10. Cena 11.890 Kč/osoba (5.790 Kč děti do 10 let).
Hevíz Maďarsko
2x ubytování s polopenzí ve 4* hotelu se vstupem přímo do termálních
bazénů.
13.11. – 15.11. Cena 6.460 Kč/osoba (2.860 Kč děti do 10 let).
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