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31. ROČNÍK

10 Kč

Vážení čtenáři, občané,
máme před sebou měsíc, kdy slavíme narození Ježíše Krista, začíná
Advent a Vánoce. V tento čas je důležité být se svými blízkými, je to o to
důležitější, když nám současná doba přináší omezení a nařízení.
Situace stran epidemie se zdá lepší, nebuďme však zbrklí a nežeňme se
soupeřit o nákupní vozík do tlačenic u jistě výhodných nákupů zboží
v nákupních centrech plných slev. Buďme trpěliví, jistě bude v obchodech
i něco pro nás, kteří vyrazíme na nákupy později. Podpořme místní a
drobné podnikatele, kteří tak dlouho strádali a už se na nás těší. Chraňme
se, buďme k sobě ohleduplní, pomáhejme si.
Nouzový stav, zdá se, bude ještě dlouhý. Chovejme se tedy tak, abychom si Vánoce
užili ve zdraví, ne v posteli.
Chci znovu poděkovat všem, kteří tuto situaci zvládají a těm, kteří pomáhají, bez vás by
to nešlo, plno lidem zlehčujete a zachraňujete život.
Přeji vám poklidný čas vánoční, a nic víc než zdraví a pohodu.
David Šašek, starosta města Deštná
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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Zasedání zastupitelstva se konalo v pondělí 23.11.2020 za účasti 8 zastupitelů,
projednáno bylo mimo jiné:
Uzavřeli jsme Dodatek ke smlouvě o nájmu zemědělských pozemků s Agrou Deštná, která
zvedla nájem na 4.000 Kč za hektar.
Schválili jsme Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou ProfesCom, která pracuje ve škole na
akci Modernizace ZŠ Deštná – stavba. Zde se navýšil rozpočet o 214 tis. Kč.
Rozhodli jsme o odpuštění nájmu všem nájemníkům v městských prostorech, kterým
nařízení Vlády znemožnilo vykonávat podnikatelskou činnost.
Zapojíme se do několika dotačních titulů – Ministerstva místního rozvoje, Jihočeského
kraje, Ministerstva zemědělství a případně dalších.
Veškeré informace ze zasedání se můžete dozvědět ze zápisu, který je uložen na
podatelně města. Zasedání v prosinci se budou konat v pondělí 14. a ve středu 30.
Mikuláš se svou družinou nakonec chodit bude. Nezavítá sice přímo k vám domů, ale bude
procházet ulicemi města. Více info na webu nebo facebooku.
Chci tímto poděkovat Sboru dobrovolných hasičů za ozdobení vánočního stromu,
poděkování patří také Danu Fleischmannovi za instalování malovaného betléma u kostela.
Uvolnění opatření, nařízení a další informace ke Covidu naleznete na našich webových
stránkách www.destna.cz.
Museli jsme nechat pokácet nejstarší lípu na náměstí u kašny. Lípa byla bohužel napadena
houbou – dřevomorem. Její kmen u země byl dutý a nebezpečný pro okolí. Chystáme
vysadit strom nový.
V parku u kostela řádili vandalové. Tentokrát ne ti, kteří tam nechávají různé odpadky, ale
ti, kterým je lhostejná příroda. Olámali stromy! Mladé lípy u křížku! Je nepochopitelné, že
se někdo chce vyřádit tímto způsobem a způsobí nenapravitelnou škodu. Viníky předáme
spravedlnosti.
Město Deštná hledá zájemce o tvorbu kroniky (kronikáře, kronikářku) od 01.01.2021.
Zaučení by proběhlo se současnou kronikářkou. Více informací na MěÚ.
Přeji příjemné čtení posledního letošního vydání Zpravodaje Deštenska.
David Šašek, DiS., starosta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jubilantům k významným narozeninám
Panu
Panu

Vladislavu P a ř í k o v i
Rudolfu
Chmelařovi

z Deštné
z Deštné
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Paní
Paní
Paní
Paní
Paní

Růženě
Zuzaně
Janě
Romaně
Ireně

Průšové
Skořepové
Vosikové
Koktavé
Petrů

z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do života vítáme
Františka R a n d l a
Malému občánkovi přejeme hodně zdraví, štěstí, radostné dětství a rodičům blahopřejeme.
Do Deštné vítáme
Manžele Kamila a Lucii Š i n d e l á ř o v i se synem Kryštofem
Slečnu Kláru Š t u r so v o u
Paní Evu P a v l ů
Našim novým občanům přejeme, aby byli v Deštné spokojeni.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECHNICKÝ ÚSEK MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací technického úseku města Deštná v listopadu 2020:
- V lesích města jsme dodělali oplocenky a vysadili nové stromky. Vysadili jsme 2000
smrků, 1200 jedle bělokoré, 2800 buků, 2400 dubů, 1000 javorů, 1000 douglasky, 1200
modřínů.
- Dále rozvážíme objednané palivo, kterého máme stále dost, takže pokud má ještě někdo
zájem se zásobit, volejte.
- Na městském úřadu jsme začali s přestavbou spodní části, kde vznikne bezbariérově
přístupná podatelna.
- Dále pak provádíme pravidelnou údržbu cest, chodníků, budov, vodovodu a úpravny,
kanalizace a ČOV a všeho dalšího nutného pro bezproblémový chod Deštné a Lipovky.
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, také tam nepatří listí a tráva!
Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a termíny svozu v roce 2020:
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
Prosinec – pondělí 7.12. a pondělí 21.12. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní.
Prosinec – pondělí 7.12. a pondělí 21.12. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Prosinec v pátek 4.12. a 18.12. 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.
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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. Nebo dávejte do šedých pytlů, které vám dáme na MěÚ.
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 (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 prosinci dostupné pouze 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 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 a zařadíme do rozpočtu na další roky.
Vedoucí technického úseku Pavel Kučera
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Se zhoršujícím se počasím jsme v měsíci listopadu učili děti
správnému životnímu stylu (strava, dostatek tekutin, pobyt a pohyb na
čerstvém vzduchu, hygiena, oblékání), čímž se snažíme předcházet
nemocem. Děti jsme učili poznávat své tělo, smyslové ústrojí a pomocí vitamínů bojovat
proti bacilům a nemocem. Díky zvýšené hygieně se nám daří zvládat i coronavirovou
epidemii.
Víte, jak „funguje“ vaše tělo? Děti byly seznámeny prostřednictvím encyklopedií a
obrázků z čeho se skládá naše tělo. Společně jsme obkreslili postavu, vystřihli a
z připravených obrázků jsme skládali kostru a pokládali vnitřní orgány na své místo.
Pomocí pracovních listů jsme třídili potraviny, které jsou zdravé a které nikoliv.
Hodně jsme si povídali o rodině, postavení členů v rodině a na toto téma jsme hráli
námětové hry. Procvičovali jsme kresbu postavy a její detaily (magnetická stavebnice,
obkreslování kamaráda, nalepování, práce s modelínou i samotná kresba). Nezapomněli
jsme ani na matematické představy spojené se slovními příklady.
Také jsme se těšili na sníh, který měl dle pranostiky přivézt sv. Martin, avšak se to
nestalo! I přesto jsme si tento svatomartinský den užili. Nad obrázky jsme se seznámili s
legendou a životem sv. Martina. Dokonce jsme společně upekli i svatomartinské
„podkovy“ a ježaté „ježky“.
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Na konci listopadu jsme se již pilně připravovali na příchod nejkrásnějšího období v
roce - na Advent a příchod Vánoc. Poslední listopadový týden jsme si vyrobili adventní
svícen a připravili adventní kalendář. Nyní nás čekají ranní „černé hodinky“ u adventního
věnce, příchod Mikuláše, andělů a čertů.
Klidný a pohodový Advent přejí učitelky MŠ.
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ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
JÍDELNÍ LÍSTEK PROSINEC 2020
03.12. ČT Zeleninová
04.12. PÁ Rybí se zeleninou

Pečené kuře, brambor, kompot
Vepřové maso na kmíně, těstoviny

07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Brokolicová
Fazolová s mrkví
Z vaječné jíšky
Bramborová
Přidělaná s koprem

Hovězí guláš, houskový knedlík
Vepřová krkovice pečená, dušený špenát, brambor
Hrachová kaše, uzená krkovice, chléb, okurka
Krůtí maso na zelenině, těstoviny
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Květáková
Nudlová
Hrachová s krutony
Vločková
Zelná

Plněná treska bylinkovou omáčkou, brambor, obloha
Hovězí maso vařené, rajská omáčka, těstoviny
Kuřecí nudličky, rýže
Vepřové maso na paprice, houskový knedlík
Jihočeské rizoto z vepř. masa, okurkový salát

21.12. PO S masovou rýží
22.12. ÚT Čočková

Boloňské špagety se sýrem
Svíčková na smetaně, houskový knedlík

**************************
**************************************************
PŘEJEME VŠEM STRÁVNÍKŮM KRÁSNÉ VÁNOCE A
DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A
POHODY.
VAŠE KUCHAŘKY.
**************************************************
***************************

KNIHOVNA
Zprávy z knihovny
Rok uběhl jako voda a už tu máme opět prosinec. Letos to
s našimi nejočekávanějšími svátky vypadá všelijak. Zdá se, že
budou celé osekané, pokřivené, otrhané a nanicovaté. Přesto
doufám, že si je užijeme a prožijeme alespoň za zdmi domů tak,
jak jsme zvyklí a že si sváteční atmosféru nenecháme vzít. Mám
moc ráda knihy Františka Nepila. Jsou vtipné, vlídné, prostě
dokonalé. Ráda bych vám citovala z jeho knihy Vánoce mám
rád. Možná vám malá ukázka vykouzlí úsměv anebo se zasníte,
jaké to bylo kdysi dávno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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„Dospělí mezi sebou tvrdošíjně tradují, že Vánoce jsou
hlavně pro děti. Neboť ty najdou pod stromečkem dárky a
ty z nich mají největší radost. Ničeho by si takoví dospělí
nezasloužili víc než stát se dětmi. Ti by se divili, co se
nezřídka pod stromečkem najde! Já to vím moc dobře, já
už dítětem byl a byl jsem jím zrovna o Vánocích.
Nejednou jsem rozbaloval první dáreček zpod stromečku,
ani mi to nešlo, jak se mi prstíčky třásly a když se mi to
povedlo, co myslíte, že bylo uvnitř? Dáreček? Jo,
dáreček! Žádný dáreček nýbrž flanelová košilka! A
rozbalil jsem druhý a myslíte, že tam byl dáreček? Jo,
tůdle, zase nic, vevnitř byly vlněné ponožky! Ve třetím
pulovr bez rukávů! A mně nešlo na můj dětský rozoumek,
jak Ježíška, který všechno ví a hlavně je sám malej, může
napadnout, že chci pod stromeček zrovna flanelovou
košili! Tu by mi přeci koupila maminka.“
Ještě jedna věta z této knihy: “Kdybych se například já narodil své mamince, jako statný
padesátník a nikoli jako nemluvňátko, projevil bych ji včas dostatek vděku za to, jaké nám
dělala Vánoce.“
Takže vážení čtenáři, přejeme vám krásné a klidné Vánoce. A nezapomeňte, že pokud
nemáte co číst, stačí zavolat 606 604 525 nebo 724 145 874 a knihy vám rády půjčíme.
Starším nebo nemocným čtenářům je doneseme.
Od 3. prosince 2020 bude znovu otevřena knihovna: úterý a čtvrtek 14 – 17 hodin.
LiSt

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI, OSTATNÍ
Dětský tábor Deštná - 9. díl - 1. část

Rok 1997 (od 28. června do 9. srpna)

Sedmý ročník tábora v Deštné se uskutečnil pod názvem „Sportovní tábor Deštná“.
I v roce 1997 jsme do Prahy pro děti vypravovali autobusy. Většinou dva, protože
z Prahy jsme vozili děti i ze širokého okolí Prahy a též i ze severu Čech, kdy do Prahy
k našim autobusům rodiče dovezli své děti autem. Sraz byl vždy na autobusovém nádraží
Praha – Roztyly. Naše autobusy vozily i děti z Benešova a okolí. Počet dětí se zmenšil
o 6,9 %. Bylo to poprvé od založení tábora, kdy počet dětí klesl a tento trend s občasnými
výkyvy pokračuje dodnes. Je to způsobeno velkou konkurencí a úbytkem dětí.
V roce 1997 se o děti staralo celkem 33 vedoucích a 6 instruktorů. Na jeden týden
přijelo 55,5 % dětí, na dva týdny 44,3 % a na tři týdny přijelo 0,2 % dětí. Z celkového
počtu dětí se zúčastnilo 31,4 % děvčat.
Znovu se nám z loňska na tábor vrátilo 33,8 % dětí! (což bylo o 11,5 % více, než
v roce 1996). Posedmé (nebo-li pokaždé od založení tábora v Deštné) zde byli Štěpán
Drahota, David Frýbert (oba z Prahy) a David Schrötter z Kamenice nad Lipou. Pošesté
zde byli Filip Forman z Prahy a Robin Houška z Kamenice nad Lipou. Popáté přijelo
9 dětí, počtvrté 25 dětí, potřetí 41 dětí a podruhé přijelo 85 dětí.
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V průběhu pátého běhu jsem pozval na tábor fotografa z vydavatelství Kolegar
v Českých Budějovicích, aby nám nafotil motivy z našeho sportovního tábora a následně
vydal pohlednice. Obrázky a jejich rozvržení na pohlednici jsem si sám navrhl a myslím,
že pohlednice se celkem povedla. Pohlednici si můžete prohlédnout v 1. dílu Dětského
tábora Deštná, který vyšel ve Zpravodaji v lednu 2020. Hlavními „herci“ při
fotografování se stali: Jan Zedník, Václav Morávek (oba z Deštné), Radek Kuneš ze
Světců, Pavel Purnoch, Vojtěch Fajc (oba z Prahy) a Michael Heřmánek z Jindřichova
Hradce. Na pohlednici je celkem pět obrázků: hřiště s kabinami a se stany, tenisový kurt,
budova školky s jídelnou, klubovna ve školce a cyklistický výlet s panoramatem Deštné.
Na každém z obrázků jsou samozřejmě i naše děti při sportovních činnostech. Pohlednice
je doplněna nápisem: „Sportovní tábor Deštná“ a znakem Deštné. Na zadní straně
pohlednice je text: Sportovní tábor Deštná, Kontaktní adresa: Vl. Zedník, Ke hřišti 291,
378 25 Deštná u J. Hradce, Tel a Fax: 0331/84 409 (384 409). Celkem jsem si nechal
vytisknout 6000 kusů těchto pohlednic. Nyní mám již posledních asi 200 kusů.
Hlavními činnostmi na táboře v roce 1997 byly: stolní tenis, tenis, kopaná, softbal,
přehazovaná, odbíjená, cyklistické výlety, časovka jednotlivců do vrchu (jezdila se od JZD
k Novému Dvoru – tedy přibližně 1 600 m), jízda zručnosti, terčový závod, basketbal
(koše na basketbal jsem nechal vyrobit a následně připevnit na tenisový kurt), lehká
atletika, test zdatnosti, štafety a celodenní autobusový výlet.
Ubytování, stravování a večerní hygiena dětí probíhaly stejně jako vloni.
Na táboře v roce 1997 bylo několik patnácti až sedmnáctiletých dětí. Byly starší, než
naši mladí instruktoři… Nejstarším byl sedmnáctiletý Tomáš Kostěnec z Prahy, naopak
nejmladším byl šestiletý Dominik Petřík z Benešova.
V roce 1997 jsme dětem občas (při nepřízni počasí) v klubovně na hřišti promítali filmy
z videokazet. Počasí bylo hodně deštivé – na Moravě dokonce došlo k ničivým povodním
– hlavně v povodí Bečvy (například část obce Troubky byla povodní zničena).
1. běh se uskutečnil ve dnech 28. června až 5. července. Na 1. běh jsme přivezli 68 %
dětí z Prahy. Vezly je dva autobusy. Nejteplejším dnem byla neděle 29. června, kdy bylo
jasno, foukal vítr a teplota ve stínu hodinu po poledni dosáhla 29 °C. Naopak
nejchladnějším dnem byla sobota 5. července, kdy byly dešťové přeháňky a maximání
teplota se vyšplhala pouze na 15 °C. V pátek 4. července během odpolední bouřky padaly
kroupy. Ve středu 2. července jsme pro děti uspořádali autobusový zájezd na zámek ve
Vranově nad Dyjí a na hrad Bítov. Zájezdu se zúčastnilo 88 dětí, hlídalo je 8 vedoucích
a vezly je dva autobusy. Ostatní děti měly se zbylými vedoucími v táboře sportovní
program.
Vl. Zedník
Na fotografiích je 1. oddíl na 1. běhu a neustálými dešti rozbahněný areál tábora.
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POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Návod k dlouhověkosti?
Všichni na Deštensku tehdy znali starého Medka, zavalitého staříka s
bílým plnovousem a růžovými tvářemi. Léta prováděl velmi potřebnou
službu - v Deštné a okolí likvidoval nežádoucí psy a kočky. Práce měl dost.
Dědu pamatuji z mých dětských let – byl vystrojen v dlouhém šedavém
kabátě, přepásaném koženým řemenem s kovovými oky pro uvazování šňůr se psy. Přes
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rameno nosil pytel na kočky. Silnou hůl v ruce, milý úsměv ve tváři, tak si Medek
vykračoval, zatím bez psů, po silnici.
V týdnu měl jen dva dny na tyto obchůzky. Lidé,
zbavující se nechtěných psů a koček, už na něho
čekávali, slyšíce zdáli štěkot odchycených čoklů, které
měl Medek uvázané na šňůrách kolem pasu. Někteří psi
chňapali po pytli s kočkami, neseném na zádech.
Podle počtu zvířat končil děda někdy svoji pochůzku
už ve Březině. O jeho příchodu věděl hostinský
půlhodinu předem, podle štěkotu psů ve vsi. Medek holí
zkrotil psy kolem sebe, usedl na schody hospody a
chránil pytel s kočkami. Potom snědl polévku
donesenou hostinským, dopil půllitr piva, zaplatil a
zvedl se k odchodu. Na slova krčmáře, že vzbouřil
vesnické voříšky, s milým úsměvem říkával:
"Šak voni pejskové vědí, kdo je papá!"
Zlého psa měli u boudy na dvoře obchodu Karla Závodného v Deštné. Trhal se na
řetězu ve snaze každého pokousat. I domácí se ho báli, pozvali dědu Medka. "Pozor, ať
vás nekousne!", volal na něho Závodný. Děda se jen dobromyslně usmíval. Štěkající vlčák
náhle nasál pach jeho kalhot – zakňučel, stáhl ocas a vrazil zpět do boudy tak, že málem
vypadla její zadní stěna! Medek psa vytáhl s domluvou, aby byl hodnej; pes se bez odporu
nechal uvázat na Medkovu šňůru a schlíple s ním odcházel. Asi tušil, že je to jeho poslední
procházka.
Jakým způsobem Medek zpracovával psy a kočky na svých jatkách u potoka ze Struh
na deštenských Stráních, nic nevím. Když mě otec občas poslal k Medkovým pro psí sádlo
(výtečné mazání na prsa při záduše), vídal jsem paní Medkovou u žhavé plotny s pekáči
plnými masa.
Manželé Medkovi se dožili požehnaného věku více jak osmdesáti let!
F. K.

CYKLOVÝLETY
SKRÝCHOVY, RADOUNĚ A ČERTŮV KÁMEN
Dnes vám čtenářům a cykloturistům chci doporučit opět jeden kratší výlet po blízkém
okolí. Vesnice, které navštívíme, každý určitě zná, ale myslím si, že i tak najdeme nějaká
zajímavá místa.
Z Deštné vyšlápneme nepříjemný kopec do Brčíku, potom ovšem
sjedeme dolů do Lodhéřova a pokračujeme směrem na Jindřichův
Hradec až k odbočce na Drahýšku. V Drahýšce na rozcestí
pojedeme doprava po červené turistické značce a hned po 100 m se
na první odbočce dáme vlevo a po pěkné polní cestě dojedeme až
k rybníku Kropfl, pod kterým potok na skalnatém podkladě tvoří
zajímavé peřeje. U rybníka je starý mlýn. Kamenná patrová stavba
se zahradou ohrazenou kamennou zdí. Mlýn slouží k rekreačním
účelům a prochází rekonstrukcí. Skutečně hezké klidné místo. Po
cestě jedeme dále až na silnici Dolní Radouň – Jindřichův Hradec
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a naší další zastávkou je Dolní Skrýchov, kde jsem musel nejdříve odstranit nějaké
výhonky šípkové růže, aby byl vůbec viditelný pomník obětem 1. světové války. Z domů
mne zde zaujal nejvíce ten s číslem 28, sloužící jako penzion. Potom jsem si udělal již jen
malou odbočku k vodácky těžko sjízdnému, ale na pohled hezkému jezu Vrzák na řece
Nežárce a pokračoval jsem do Horního Skrýchova. Zde je fotograficky vděčným
objektem budova čp. 10, statek s modrobílou fasádou a před ním stojící výklenková
kaplička ve stejném provedení. Zajímavá je i historická budova hostince U Slámů.
Přejedeme koleje jindřichohradecké úzkokolejky a po 400 m odbočíme vlevo na
asfaltovou cestu, která je cyklotrasou s názvem „Kolmo kolem lokálky“. A je to skutečně
paráda, cesta je téměř dokonale rovná, nejen že na ní nejsou kopce, ale prakticky ani
zatáčky. Navíc je zde cestou několik turistických přístřešků, kde je možné příjemně
posvačit. Takto v poklidu dojedeme až k hájovně (Lovětín čp. 29), kde cyklotrasa
odbočuje vlevo, a když ji posléze opustíme, můžeme dojet po silnici do Kostelní Radouně,
nebo to vzít ještě polní cestou kolem dvou samot (čp. 78 a 66 – V Parízu), najet na zelenou
značku a do Kostelní Radouně se dostat kolem Černoleského rybníka (doporučuji).
V Kostelní Radouni je k vidění samozřejmě kostel a to sv. Víta. Je velice pěkný a pohled
na něj nás doprovází z různých míst vesnice. Přes mříž je možné nahlédnout i dovnitř na
bohatou výzdobu. Poblíž kostela je na hřbitově ještě zajímavá socha sv. Jana
Nepomuckého. Pojedeme dál, směrem na Okrouhlou Radouň, ale před vsí u křížku na
samotě Ve Vile odbočíme vpravo a pojedeme úbočím Králova vrchu, přejedeme silnici na
Novou Včelnici, vyjedeme po cestě kolem kovošrotu, dále přes louku (cesta zde není) až
na vrch Kubalov (596 m) a zde budeme mile překvapeni nádherným kruhovým výhledem
(Janštejn, Javořice nebo třeba až 60 km vzdálené Slepičí a Novohradské hory, údajně i
ještě vzdálenější rakouský vrch Ochsenberg). Odpočinout si
můžeme na lavičce u obrovského balvanu. Z Kubalova jsem to
vzal cestou necestou přímo do Okrouhlé Radouně. Zde se mi
asi nejvíc líbila kaple sv. Václava. Naproti ní je pomník obětem
1. světové války. A pokračujeme dále do Horní Radouně. Zde
mě zaujalo poměrně velké množství zchátralých chalup včetně
bývalého hostince, na kterém je dokonce ještě německý nápis
GASTHAUS.
A když jsme v Horní Radouni, určitě musíme navštívit
Muzeum motorových kol. Toto muzeum v prostorách bývalé
školy funguje od roku 2010. Provedl mne zde spolumajitel
Milan Vocílka a věřte, že je na co se dívat. Hodina na prohlídku
rozhodně nestačí. Všechny místnosti, kdejaký kout, chodba,
schodiště, půda, vše našlapáno exponáty. Chloubou jsou
motorová kola různých výrobců převážně ze 30. let 20. století, dokonce i speciální
dámská, ale jsou zde i staré motocykly, součástky a příslušenství, reklamní cedule a také
exponáty, které zaujmou i ženy a děti. A když se k tomu přidá ještě pan Vocílka, který
dokáže o každém kousku nadšeně vykládat a upozornit na jednotlivé detaily, tak lze toto
muzeum skutečně jen doporučit. Před návštěvou se podívejte na internetové stránky na
otvírací dobu a nejlépe je se domluvit telefonicky.
Tak a tady otáčíme a vracíme se zpátky, ale tentokrát ty Radouně projedeme druhou
cestou, za humny, kde je celá řada památných stromů, křížků a Božích muk a skončíme
zase v Kostelní Radouni, kde se po zelené turistické značce vydáme na Čertův kámen.
Jedná se o naučnou stezku, takže se dozvíme nějaké zajímavosti o lesním ekosystému
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a pro děti jsou zde zastávky s různými sportovišti (houpačky, kladina, lano, skoky atd.),
čímž se zřejmě při delším pochodu děti zabaví a omezí se tak otázky typu „kdy už tam
budem“. Vystoupáme (nedá se stále jet) až do výše 659 m, pokocháme se zdejším
skalnatým vrcholem a vydáme se zpátky přes Lodhéřov do Deštné.
Ant. Stára

Čertův kámen

Kostelní Radouň

Muzeum motorových kol

Vrch Kubalov

Horní Skrýchov
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DEŠTNÁ
Sbor dobrovolných hasičů Deštná přeje všem krásné vánoční svátky, mnoho štěstí
a pevné zdraví v novém roce.

INZERCE

MONTÁŽ SÁDROKARTONU
PŘÍČKY, PODHLEDY,
PODKROVÍ

JOSEF HOJER, DEŠTNÁ
TEL. 606 284 591
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Vážení kamarádi a přátelé,
Restaurace U KD je od 3. prosince opět otevřena
každý den od 10:00 do 22:00.
Vánoční svátky otevřeny:
24.12. 10:00 - 16:00
25.12. – 27.12. 10:00 - 22:00
.......Silvestr dle situace Covid-19......
Jménem Restaurace U KD přejeme všem krásné svátky vánoční a v roce 2021 hodně
štěstí, lásky a úspěchů. Veškeré info na tel. 607 169 460 či emailu
vaclavtraxmandl@email.cz nebo sledujte FCB stránky Restaurace U KD a Plzeňská
pivnice V Deštné

PRODEJ RYB
23.12.2020 od 9 do 11 hodin
v budově místní organizace ČRS Deštná Na Zájezku

kapr 75 Kč/kg
amur 75 Kč/kg
štika 200 Kč/kg
Deštenští rybáři všem přejí Vánoce plné klidu, lásky,
pohody a do nového roku zdraví a štěstí.
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