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CENA 10 Kč

Stavění hranice pro pálení čarodějnice, foto: K. Šindelář

Stavění máje obstaraly již tradičně členky a členové SDH Deštná, foto: J. Bőhm
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UZÁVĚRKA DALŠÍHO VYDÁNÍ JE V PONDĚLÍ 27. KVĚTNA 2019!
Redakce je oprávněna články krátit nebo upravit. Příspěvky dopisovatelů a čtenářů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři,
apríl je za námi a podle názvu měsíce května by mělo začít příjemné jarní
počasí s kvetoucí přírodou. Mně, jako alergikovi, sice moc do smíchu není,
ale krajina je dokonale barevná a voňavá (tedy až na tu řepku). Přeji příjemné
dny a při čtení zpravodaje pohodu a klid.
Pomalu končí jedna z největších letošních investičních akcí - Stavební úpravy
křižovatky na náměstí. Křižovatka je rozšířená, je zde více vidět do všech směrů a upravil
se prostor před školou. Jen kdyby řidiči dodržovali přednosti v jízdě a sledovali dopravní
značení. I tento problém budeme řešit se Správou silnic a s Policií, abychom zajistili větší
bezpečnost.
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Deštná se uskutečnilo v pondělí 29. dubna, na
programu bylo 22 bodů, zúčastnilo se 8 zastupitelů. Krátce z jednání:
- V rámci odpadového hospodářství jsme museli vzít zpět žádost o stavební povolení
na přístřešek, zpevněné plochy a odkanalizování prostoru za MěÚ z důvodu
nesouhlasu s těmito úpravami ze strany majitelů sousedních pozemků. V této věci
budeme dále jednat. Zvláště, když nám od sousedů dešťové srážky z jejich střech
skrápí náš pozemek.
- Schváleno bylo: směna pozemků v Lipovce, koupě pozemků v Lipovce, pacht
pozemků v Deštné, prodej pozemků E.ON, pronájem ploch pro reklamu.
- Projednali jsme žádost provozovatelky lékárny v Deštné na dofinancování ztráty,
která vzniká vyššími náklady než příjmy. V této věci jsme oslovili i kolegyně a kolegy
zastupitele z okolních obcí, zatím bez odezvy. Vypadá to, že pokud budeme chtít tuto
službu udržet, pak musíme přistoupit na návrh provozovatelky, s podporou okolních
obcí i bez ní.
- Na základě kalkulací cen vodného a stočného jsme si zopakovali, že netvoříme
dostatečnou rezervu na opravy a investice (měli bychom vybírat minimálně 34,08 Kč
za vodné a 50 Kč za stočné bez DPH). Na tuto situaci jsme byli upozorněni v minulém
roce Min. zemědělství a bylo nám doporučeno zvýšit platby natolik, aby byla rezerva
dostatečná a abychom mohli čerpat dotace. Z výše uvedených důvodů jsme nuceni
cenu zvýšit od odečtů v letošním roce na 33 Kč za vodné a 37 Kč za stočné bez DPH.
Návrhy byly i vyšší, ale postupné zvyšování cen bylo zvoleno jako přijatelné a snad
bude i pochopeno ze strany občanů.
- Projednán a schválen byl Závěrečný účet města za rok 2018, také účetní závěrky
města a ZŠ a MŠ Deštná, vše bez výhrad.
Turistická sezona začíná a s ní spojená sezona cyklistů také. Chtěl bych tímto nabídnout,
nejen občanům města, pronájem elektrokol. Pronájem se sjednává na MěÚ, cena je
stanovena na 200 Kč (starší 55 let) a 300 Kč (mladší 55 let). Město Deštná má ve výpůjčce
4 elektrokola. Kola máme od Jihočeské centrály cestovního ruchu a jsou určena primárně
pro jízdu v Jižních Čechách. Připravili jsme pro vás letáček s některými trasami vhodnými
pro dojezd elektrokol nebo můžete využít informace ze zajímavých článků A. Stáry –
Cyklovýlety.
Hezký květen přeje David Šašek, DiS., starosta
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jubilantům k významným narozeninám
Paní
Panu
Panu

Anně
Jaroslavu
Petru

K u b i n o v é z Deštné
Říhovi
z Deštné
P e r o u t k o v i z Deštné

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do obce vítáme
Vladimíra K o z á k a s Hanou M a c á k o v o u K a l i n o v o u a synem Šimonem.
Všem našim novým občanům přejeme, aby v Deštné nalezli nový domov a byli zde
spokojení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blahopřáli jsme

Manželé Božena a František Mládkovi oslavili úžasných 60 let společného života
v manželství (diamantová svatba). Ke gratulantům se připojil i starosta David Šašek a
matrikářka Jitka Šváchová.
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ZPRÁVA TECHNICKÉHO ÚSEKU MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací technického úseku města Deštná v dubnu 2019:
- Ve školní cvičné kuchyni obkládáme stěny a podlahu, zbývá vybílit a začneme vybavovat
nábytkem a spotřebiči.
- Spadlou hřbitovní zeď rozebíráme a v dohledné době se začnou připravovat výkopy pro
základ nové zdi.
- Na garážích pod čp. 9 byla vyměněna střecha, která byla v havarijním stavu.
- V Salabově brance jsme provedli úpravu zeleně, malá zahrádka mezi schody byla osázena
v podobném stylu jako prostor před Jednotou.
- V ulici Táborská jsme nově vystrojili vodovodní šachtu třemi uzavíracími ventily
(šoupaty) a kontrolním vodoměrem. Nová šoupata nám umožní při případné opravě zastavit
menší část Deštné než doposud a lépe poruchu vyhledat.
- Mezi Novým Dvorem a Lipovkou jsme dokončili opravu válečného hrobu, který byl
zničen spadlou lípou, a zároveň jsme v místě vysadili dvě nové lípy.
- Pokračuje rekonstrukce křižovatky, která spočívá v rozšíření odbočovacích oblouků,
opravě a správném umístění přechodů a jejich následnému osvětlení 8 novými světly
veřejného osvětlení. Dále probíhá oprava přilehlých chodníků na bezbariérový přístup
k přechodům.
- V lese dokončujeme těžbu kůrovcem napadených a větrem vyvrácených stromů.
- 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:
- Pokračuje rekonstrukce školní kuchyně.
- Opravu kanalizace pod hřištěm.
- Opravu hřbitovní zdi.
- Rozšíření pódia v KD.
Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a termíny svozu v roce 2019:
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
Květen - pondělí 13.5. a 27.5. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní.
Květen - pondělí 13.5. a 27.5. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Květen v pátek 10.5. a 24.5.2019.
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:
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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 POUZE po
předchozí telefonické nebo osobní domluvě. Nenechávejte odpad ležet před bránou!!!
Sběrné místo u školní kuchyně bude v květnu otevřeno poslední sobotu v měsíci
25.5.2019 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.
Novela vodního zákona se dotkne vlastníků jímek, septiků a žump
Od 1. ledna 2019 vešla v platnost novela vodního zákona č. 113/2018 Sb. Povinností
každého vlastníka nemovitosti je důsledně likvidovat odpadní vody ze své nemovitosti
v souladu s platnou legislativou. Je možno využít kanalizační přípojky, bezodtokové
jímky (žumpy) nebo domovní čistírny odpadních vod.
Podle ustanovení vodního zákona platí, že kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové
jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na
výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o
odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let.
Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná
podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje
odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených
odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny
odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny. Podle novely bude povinností
vlastníka jímky (žumpy) předložit doklady (dva roky zpětně, tj. od 01.01.2019) o odvozu
odpadních vod až od roku 2021.
Majitelé nemovitostí, kterých se to týká, mohou přijít na konzultaci na MěÚ
k vytvoření společného postupu pro řešení likvidace odpadních vod.
ECOBAT – společnost zabývající se likvidací vybitých baterií nám
dala k dispozici krabičky pro jejich sběr v domácnosti. Kdo má zájem,
může si ji vyzvednout ve vestibulu na městském úřadě. Následně až ji
bude mít plnou odnést zpět k nám a vyzvednout si další.
Palivové dřevo – ceny od 1.5.2019
- 138 Kč/prm – větve po kácení – výřez - samovýrobou
- 575 Kč/prm – měkké dřevo (např. borovice, smrk, topol, lípa, modřín, vrba)
- 552 Kč/prm – měkké dřevo ve 2 m v lese s vlastní dopravou
- 1035 Kč/prm – tvrdé dřevo (např. olše, bříza, buk, dub, jasan, javor)
(prm = prostorový metr – dřevo skládané do rozměru 1m x 1m x 1m)
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- 1.200 Kč/m3 – měkké dřevo – kulatina v lese s vlastní dopravou
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
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ
Sběr bylin
V naší škole je sběr bylin dlouholetou tradicí. V posledních letech však zájem o tuto činnost
mezi žáky výrazně upadá. Je to velká škoda, protože byliny se vykupují a zpracovávají např.
na výrobu bylinkových čajů, vonných esencí a jiných bylinných produktů. Za peníze, které
se za sběr bylin vrátí, dostávají nejlepší sběrači odměny. Díky úpadku zájmu o sběr jsou
ceny bohužel každým rokem chudší. Vzniká zde opět začarovaný kruh.
V případě, že nedojde v nejbližších letech k nárůstu množství sbíraných bylin, budeme
nuceni tuto užitečnou aktivitu v naší škole po mnoha letech zrušit. Věřím, že se ještě najdou
nadšenci, kteří budou mít zájem přijít si na zajímavé ceny a udržet tradici sběru bylin na
naší škole.
Finanční gramotnost žáků
Dne 28.3. (čtvrtek) proběhl ve 4. a 5. roč. vzdělávací program „Finanční gramotnost“ pod
vedením dvou lektorek z finanční poradny EKOMA Jindřichův Hradec. Vzdělávací
program probíhal interaktivní formou, motivující k učení. Cíl akce: zvýšení úrovně finanční
gramotnosti žáků základních škol. Žáci
projevili zájem a během programu se
aktivně zapojili.
Témata:
1)Rodinná finanční bilance
Co je bilance? Proč je dobré finanční
bilanci dělat? Kdo je spotřebitel, střadatel,
dlužník? Proč tvořit rezervy? Jak se nestát
dlužníkem?
2)Dluhy
Proč a kde si lidé půjčují peníze? Jaké je
úskalí, když si peníze půjčím? Co je
úroková sazba? Jak se nedostat do
dluhové spirály?
Mgr. B. Bednářová
Noc s Andersenem
Z pátku 29.3. na 30.3. se opět spalo ve škole. Letošní témata byla dvě: 70. výročí
nakladatelství Albatros a Andersen známý-neznámý. Žáci 1., 2. a 5. roč. navštívili
knihovnu v Deštné, kde měli připravený program. Žáci 3. a 4. roč. strávili noc ve škole.
Spolu s nimi spali ve škole i žáci 6. roč., kteří nám pomohli s večerním programem. My
jsme si pro děti vybrali známé dílo Malý princ. Hlavní myšlenkou byl citát samotného
autora: „Správně vidíme jen srdcem, co je důležité je očím neviditelné.“ Nejen, že Antoine
de Saint-Exupéry, ale také i my jsme chtěli přiblížit dětem svět dospělých. Děti s pomocí
Malého prince navštívily šest planet a seznámily se s dospělými a jejich vlastnostmi.
Pracovaly ve skupinkách. Za každý úkol, který měly splnit na planetě, dostaly razítko.
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Některé úkoly byly lehké, některé naopak těžké. Za splněné úkoly a strávení noci ve škole
děti dostaly Pamětní list. Děkujeme všem zúčastněným a budeme se těšit na příští rok.
Program:
Beseda s H. Ch. Andersenem (pan ředitel).
Předčítání z knížky Malý princ.
Práce ve skupinách – pracovní list s otázkami.
Příchod Malého prince.
Rozdělení do skupinek formou hry.
Návštěva šesti planet a plnění zajímavých úkolů.
Promítání filmu Malý princ.
Mgr. B. Bednářová, Mgr. P. Havelková
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Odznak všestrannosti a florbal
V úterý 26.3.2019 se naši žáci zúčastnili turnaje Odznak všestrannosti olympijských vítězů.
Soutěžilo se v pěti disciplínách, a to v trojskoku, driblingu, švihadlu, hodu medicimbalem a
klicích. Z turnaje si naše dvě žákyně odvezly medaile, jednou to byla medaile stříbrná pro
Jindřišku Jílkovou ze čtvrté třídy a v druhém případě se jednalo o bronz pro Adélu
Prágrovou ze šesté třídy.
Ve čtvrtek o velikonočních prázdninách se naši chlapci zúčastnili turnaje ve florbale. V pěti
utkáních se bohužel ani jednou neradovali z vítězství, přičemž největším problémem
v předvedené hře bylo střílení gólů.
Mgr. Jiří Kačo
Ve středu 10. dubna se na naší škole uskutečnila rybářská olympiáda. Pořádá ji Střední
rybářská škola Vodňany. Žáci museli prokázat znalosti nejen o rybách a rybářském náčiní,
ale i o vodních ptácích a bezobratlých organismech. Mezi nejúspěšnější řešitele patřili Lukáš
Poslušný, Tadeáš Mareš a Anna Staňková.
V úterý 16. dubna se v Jindřichově Hradci konalo okresní kolo biologické olympiády.
V kategorii C se zúčastnila Anna Kadeřábková z VIII. třídy, která se umístila na krásném
třetím místě a postupuje tak do krajského kola. Téma letošního ročníku olympiády je Příjem
a výdej látek.
Jana Havlíčková
Stejně jako v loňském roce i letos proběhl na naší škole turnaj v piškvorkách. Opět se
soutěžilo ve třech věkových kategoriích. Na vítěze čekaly diplomy a sladké odměny.
Děkujeme všem soutěžícím a těšíme se na další ročník.
Jana Havlíčková
Poděkování za Velikonoční zábavu
Neděli velikonoční tradičně zakončila v sále KD Deštná Velikonoční zábava, společenská
akce, kterou pořádá rodičovské sdružení SRPDŠ při ZŠ a MŠ Deštná. Děkujeme všem, kteří
se jí zúčastnili a přispěli tak nejen k dobré náladě a společnému setkávání, ale i dětem
navštěvujícím školu. Výnos SRPDŠ použije na financování vzdělávacích potřeb žáků
základní školy. Poděkování patří všem sponzorům z řad místních a regionálních firem,
podnikatelů a živnostníků, ale i jednotlivců, kteří přispěli svými dary na bohatou tombolu.
V neposlední řadě děkujeme členům rodičovského sdružení a zaměstnancům školy, kteří
věnovali vzácný velikonoční čas přípravě zábavy. A protože letošní zábavu pořádal nový
výbor SRPDŠ v čele s paní Martinou Podlahovou a paní Michaelou Drhovou, děkujeme
všem bývalým členům SRPDŠ, kteří dlouhé roky pod vedením pana Jozefa Juska a paní
Pavly Tomšů obětavě pomáhali základní škole.
Za ZŠ a MŠ Deštná Petr Šulc, ředitel školy
Žáci VI. třídy se zapojili do 3. ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje, kterou vyhlásilo
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Soutěžit mohly projekty, které zpracovávají odpady. Žáci
tedy postavili model dominanty naší obce – kostel sv. Ottona s přilehlým parkem. Na model
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použili kartonové krabice, krabice od mléka, PET lahve, víčka od lahví, dřívka od nanuků a
mnoho dalších materiálů. Dílo jsme vystavili v přízemí MěÚ Deštná.
Jana Havlíčková
Hlavní jarní úklidový den letos připadl na sobotu 6. dubna. I žáci naší školy se spolu s učiteli
připojili k této dobrovolnické akci, a to už v pátek 5. dubna. Cílem kampaně je úklid
veřejného prostranství a zodpovědný vztah k přírodě. Odpadky jsme sbírali po celé Deštné
– na náměstí, v ulicích, na březích potoka, v lese, za hřištěm i na dalších místech. Kromě
nedopalků cigaret, papírků, PET lahví, kelímků a plechovek jsme objevili i různé kuriozity
(např. pytel plný skla, pneumatiky, koberce, obal televize, atd.). Společně jsme z přírody
odklidili více jak 20 pytlů odpadu a přispěli tak k čistějšímu prostředí okolo nás.
Jana Havlíčková
Zápis do základní školy
Dne 5.4.2019 proběhl v naší základní škole zápis žáků do 1. třídy. Děti ze školky nebyly ve
škole poprvé, již dříve navštívily naše prvňáčky, seznámily se s prostředím i s paní
učitelkou, takže nešly úplně do neznáma.
K zápisu přišlo celkem 19 budoucích prvňáčků jak z Mateřské školy Deštná, tak z okolních
mateřských škol. Děti byly šikovné, dokázaly, že jsou na školu dobře připraveny a mohou
v září nastoupit. Na základě vyjádření pedagogicko-psychologické poradny dostalo dalších
6 předškoláků odklad povinné školní docházky, k zápisu přijdou až v příštím školním roce.
Zápis proběhl dobře a my ve škole se 2. září 2019 na všechny nové školáčky budeme těšit.
Pavla Havelková
ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ A MŠ DEŠTNÁ
Nabízíme občanům, důchodcům, maminkám na MD, rekreantům a ostatním
stravování ve Školní jídelně Deštná nebo případně i rozvoz obědů. Cena jednoho oběda
je nově 71 Kč. V případě jakéhokoli dotazu volejte: ředitel ZŠ - 384 384 280,
zs.destna@centrum.cz; vedoucí ŠJ - 384 384 263, sjdestna@centrum.cz.
JÍDELNÍ LÍSTEK KVĚTEN 2019
6.5. PO
7.5. ÚT
8.5. ST
9.5. ČT
10.5. PÁ

Rajská s písmenky
Krůtí maso na zelenině, rýže s kuskusem, čaj
KNEDLÍK
Z červené čočky
Smažený vepřový řízek, bramborový salát, čaj
SVÁTEK
Květáková
Segedínský guláš, knedlík s ovesnými vločkami, čaj
Přidělaná s koprem
Zapečené těstoviny s brokolicí a uzeným masem, okurkový salát, čaj
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13.5. PO
14.5. ÚT
15.5. ST
16.5. ČT
17.5. PÁ

20.5. PO
21.5. ÚT
22.5. ST
23.5. ČT
24.5. PÁ

27.5. PO
28.5. ÚT
29.5. ST
30.5. ČT
31.5. PÁ

Drůbková s jarní zeleninou a cizrnou
Kuře na paprice, těstoviny, čaj
Pórková
Čočka na kyselo, dušená šunka, chléb, okurka, čaj
Nudlová s francouzskou zeleninou
Hovězí maso vařené, omáčka z fazolových lusků, knedlík, čaj
Hrachová s krutonky
Plněná treska bylinkovou omáčkou, brambor, mrkvový salát, čaj
Z vaječné jíšky a zeleniny
Srbské rizoto s bulgurem sypané sýrem, zelný salát s kapií a kukuřicí, čaj
Babiččina bramborová
Vepřová krkovice pečená, dušená zelenina, brambor, čaj
Krupicová se zeleninou
Vepřová kotleta na smetaně, knedlík z cizrnové mouky, čaj
Fazolová
Hovězí maso na česneku, bramborová kaše, okurka, čaj
Kapustová s mrkví
Kuřecí nudličky, jasmínová rýže, čaj
Boršč s červenou řepou
Kynuté knedlíky se žahourem, zdobené šlehanou kysanou smetanou, čaj
Brokolicová
Vepřové maso na houbách, divoká rýže, moučník, čaj
Z míchaných luštěnin
Vepřové maso po selsku, bramborový knedlík, zelí, čaj
Dýňový krém
Hovězí maso po cikánsku, brambor, čaj
S kapáním a pažitkou
Jihočeský přírodní karbanátek, brambor, obloha, čaj
Česneková
Špecle se sýrovou omáčkou a kuřecím masem, čaj

KNEDLÍK

MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v měsíci dubnu
V měsíci dubnu jsme se i nadále těšili z jarního počasí, ale nebyl by to duben, aby
počasí nebylo aprílové – no uznejte sami, v polovině měsíce nám i zasněžilo. Ale i přesto si
užíváme radovánek na zahradě školky či hřišti.
Ve školce pokračuje také naše jarní tvoření, hry a zábava. V průběhu měsíce jsme si
povídali o vodě, o zvířátkách v zoo, o naší planetě Zemi, která slavila svátek.
V průběhu dubna jsme si hlavně užívali Velikonoce a vytvořili si velikonoční
dekorace. Před velikonočními prázdninami za námi přišli kamarádi ze třetí třídy ZŠ a
oznámili nám, že letos Velikonoce nebudou, protože liška zajíčkovi ukradla pytel s
velikonoční nadílkou. Ale obratem dostali druhý dopis, který psala liška a upozornila je v
něm, že když se budeme moc snažit, tak lup můžeme najít, jelikož v pytli měla díru a cestou
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ho poztrácela. Kamarádi ze školy nás provedli různými stanovišti, kde jsme plnili všelijaké
úkoly a nakonec nám oznámili, že jsme připraveni se vydat na cestu. Poradili nám, že
velikonoční nadílku najdeme, když půjdeme po liščích stopách. Učinili jsme tak a světe div
se, vše jsme našli. Z nálezu jsme měli ohromnou radost, ale nejvíce nás hřálo u srdíčka, že
jsou Velikonoce zachráněny! Touto cestou chceme moc poděkovat paní učitelce a
kamarádům třetí třídy, za krásně strávené dopoledne. Děkujeme!
Poslední týden v dubnu jsme měli čarodějnický rej. Kdo chtěl, tak si donesl klobouk a
čarodějnický ohoz a už poletoval po herně a plnil různé úkoly, které si pro nás připravila
čarodějnice, např. jsme míchali lektvar, učili se zaklínadla ke kouzlům, či lítat na koštěti.
Užili jsme si spoustu legrace.
5. dubna proběhl v naší základní škole zápis do první třídy. Zúčastnili se ho i naši
předškoláci ze třídy Broučků. Pilně se na tento den připravovali a všichni jej parádně zvládli.
6. května proběhne zápis dětí do naší školky. Již se nemůžeme dočkat nových
kamarádů, tak neváhejte a přijďte se za námi podívat.
Krásné dny plné úsměvů vám přejí učitelky MŠ
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Z NAŠÍ KNIHOVNY
Z naší knihovny
Ač se to nezdá, čas plyne rychleji než voda. Ještě nedávno jsme chodili zabaleni
do zimníků, pak se náhle oteplilo a my rychle uklízeli lyže a sáně a naopak vytáhli z garáží
kola, natáhli kraťasy a hurá na výlety.
I my jsme vám jeden takový přichystali na 12. dubna. Ve smluveném čase však nebyla před
knihovnou kromě mne ani noha, natož pak kolo, po desetiminutovém marném čekání jsem
se do hor vydala sama. Počasí bylo na kolo akorát, vzduch voněl takovou tou opojnou vůní
probouzejícího se jara, ptáci se snažili vyzpívat svou radost z nadcházejícího období námluv
a hojnosti a cesta příjemně ubíhala. Poslední metry před cílem cesty jsem kolo vedla, buk
se totiž do poslední chvíle skrývá a pak se najednou objeví a ten pohled je omračující.
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Velikán s větvemi vztyčenými k obloze, jako by spojoval nebe a zemi. Jeho velikost a krása
vynikne právě v tomto období, kdy ještě není ozdoben listy. Stála jsem a dlouhou dobu se
jen dívala, pak jsem se dotýkala jeho drsné kůry. Na kmeni ve výši obličeje je místo, které
připomíná lidské ucho. Možná, že je připraven vyslechnout stesky, bolesti, trápení a snad i
radosti, ale s radostmi se stromu asi nikdo svěřovat nebude.
Buk je prý starý 360 let. Co všechno se za dobu jeho života v okolí odehrálo? Čeho všeho
byl svědkem? Stojí si tam s pevně zapuštěnými kořeny, klidný, vyrovnaný, majestátní a
kolem běží čas. Na zpáteční cestu jsem se vydala asi po hodině a půl a bylo mi moc pěkně.
Zase jsem se přesvědčila o tom, že to, co se zdá zpočátku jako propadák, je vlastně výhra.
Za jiných okolností by mě asi nenapadlo jet k Chlaňovu buku sama a prožít si velice
pohodové odpoledne. Člověk by měl občas zajít na hezká místa sám, zklidnit se a vnímat
krásu okamžiku i okolí, nechat myšlenky volně poletovat, prostě jen tak být a trápení a splín
ať odpluje s oblaky. Takže až vás přepadne špatná nálada, zkuste si někam vyjet nebo vyjít
sami, třeba zrovna k největšímu buku na Jindřichohradecku.
Výlety mohou být nejen v současnosti nebo v budoucnu, měli bychom se občas ohlédnout
zpět do minulosti a nezapomínat na ty, kteří vytvořili něco pro lidstvo v jakékoli rovině
lidské činnosti.
Dovolte nám tedy připomenout pár významných osobností z minulosti, které vytvořily něco
krásného, nebo užitečného.
1.5.1924 se narodil KAREL KACHYŇA, filmový režisér a scenárista
95. výročí narození
2.5.1859 se narodil JEROME KLAPKA JEROME, britský humoristický prozaik,
dramatik a publicista - 160. výročí narození.
3.5.1924 se narodil BULAT OKUDŽAVA, ruský básník, prozaik a hudebník
95. výročí narození
11.5.1904 se narodil SALVADOR DALÍ, španělský malíř, grafik a spisovatel
115. výročí narození
12.5.1884 zemřel BEDŘICH SMETANA, hudební skladatel, dirigent a pianista
135. výročí úmrtí
14.5.1924 se narodil EDUARD PETIŠKA, básník, prozaik a překladatel
95. výročí narození
16.5.1909 se narodil FRANTIŠEK KOŽÍK, prozaik a dramatik - 110. výročí narození
20.5.1799 se narodil HONORÉ DE BALZAC, francouzský prozaik – 220. výročí narození
28.5.1884 se narodil EDVARD BENEŠ, politik a státník, druhý československý prezident
135. výročí narození
Květnových výročí je ještě mnohem víc, vybraly jsme ty, které se týkají literatury a umění
a nesmíme zapomenout ani na květnové události, konec 2. světové války a vítězství nad
fašismem.
A pokud zavítáte k nám do knihovny, najdete zde díla některých výše zmiňovaných autorů.
Těšíme se na vaši návštěvu.
LiSt
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SLUŽBY V DEŠTNÉ
Tomáš Plachý
projektová činnost ve výstavbě
Nabízím vypracování kompletních
projektových
dokumentací
k
pozemním
stavbám,
pasporty
staveb,
rekonstrukce
staveb,
projektové dokumentace a pomoc s
vyřízením dotačních programů jako
např. Nová zelená úsporám.
Při
zpracování
projektové
dokumentace pracuji s 3D objektem, který umožňuje díky vizualizaci jasnou představu o
budoucím vzhledu objektu.
Dále nabízím inženýrskou činnost, která obnáší veškeré zastupování před
dotčenými orgány a správci sítí, které jsou nezbytné pro vydání stavebního
povolení.
Zabývám se také stavebními dozory staveb a různými konzultacemi.
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KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS
KULTURNÍ KALENDÁŘ VE MĚSTĚ DEŠTNÁ
08.05.2019
Položení věnců u památníků
Deštná a Lipovka
08:30
11.05.2019
Den zemědělce
Agra Deštná
09:30
18.05.2019
Komentovaná prohlídka LMD LMD
14:00
01.06.2019
Dětský den
Hřiště
Odpoledne
21.06.2019
Výstava Spolek ochotníků
KD
Navečer
22.06.2019
Oslavy 85 let založení oddílu fotbalu TJ Sokol Deštná
23.06.2019
Deštenská pouť
28.07.2019
Varhanní koncert a výstava
Kostel a KD
Odpoledne
červenec
Spolek ochotníků – divadlo
Pod lipami
Večer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BŘEZEN A DUBEN V LETECKÉM MUZEUM DEŠTNÁ OČIMA KHL
Uplynulé dva měsíce přinesly z pohledu práce členů Klubu historie letectví Jindřichův
Hradec v Leteckém muzeu Deštná desítky hodin tvůrčí práce. Pravdou je, že se tým
pracovníků oproti létům předcházejícím zúžil pouze na Radka Nováka, Jaroslava Vobra,
Miroslava Homolu, Vladimíra Vondrku, Františka Štěpku, Petra Pokorného a Vladislava
Buriana, ale i přesto došlo k postupnému vyčištění vitrín, jejich doplnění o nové exponáty a
především o další chybějící popisky. Poslední velká brigáda proběhla v sobotu 27. dubna.
Cílem bylo připravit prostory muzea k zahájení turistické sezony 2019, které bude v pořadí
již jedenáctou.
Historie Leteckého muzea Deštná vzniká od 1. srpna 2008, kdy začali členové Klubu
historie letectví Jindřichův Hradec vytvářet aviatickou expozici, a to ve spolupráci
s aranžérkou Ladislavou Ratajovou. Muzeum se od svého založení rozrostlo během
následujících let do zpočátku nečekaných rozměrů. Dnes vystavuje stovky exponátů v osmi
samostatných tématických prostorách. Letos 30. srpna uplyne 11 let od jeho slavnostního
otevření. Dosud jej navštívilo více než 50.000 lidí z Čech i ze zahraničí, včetně řady
československých válečných letců RAF.
Muzeum se nachází v centru města na náměstí Míru. Tématicky je věnováno historii
letectví a vojenství. Hlavní části expozic představují účast našich letců na bojištích
2. světové války, osobní příběhy válečných pilotů z Jindřichohradecka, v expozici německé
Luftwaffe jsou k vidění převážně výsledky terénního pátrání. Nechybí připomínka Velké
války z let 1914 až 1918 či hrdinství našich parašutistů vysazovaných z Velké Británie na
území Protektorátu. Na své si přijdou milovníci plastikových modelů, uniforem, militárií či
faleristiky. V hlavním sále je možné prohlédnout si kluzák Z-425 Šohaj 3, jediný vystavený
v České republice, spatříte rovněž vzácný originál ultra lehkého dvouplošníku Nebeská
Blecha. Tuto vzdušnou sestavu doplňuje část vojenské cvičné proudové stíhačky MiG-15
UTI. Nad hlavou prolétá replika tajné německé válečné střely V-1 a slavný československý
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sportovní kluzák L-13 Blaník. K vidění jsou torza z letounů Messerschmitt Me-262
„Schwalbe“, která byla před deseti lety náhodně objevena poblíž českobudějovického letiště
v Plané. Novinkou letošní sezony je mimo jiné nová expozice československého vojenského
letectva, představující poválečné období až po nedávnou současnost. Pozornost zaslouží
výrazně inovovaná výstavní část věnovaná třem americkým stíhacím pilotům sestřeleným
na konci války nad protektorátním územím na jihu Čech.
Letecké muzeum Deštná má několik dalších zajímavostí, které u nás nejsou jinde k
vidění. Jednou z nich je pietní místnost. Členové Klubu ji vytvořili k uctění více než pěti set
československých válečných letců, jež položili své životy na bojištích 2. světové války. Tuto
expozici doplňují dva díly knihy „Za hroby se lvy“, v nichž členové Klubu popisují své
aktivity na téměř třiceti zahraničních expedicích zaměřených na hledání a dokumentaci
válečných hrobů československých letců z let 1939 až 1945. Prsti z nich jsou v pietní
místnosti vystaveny. Unikátním exponátem je směrovka z německého nočního stíhacího
letounu Heinkel He-219 „Uhu“, vyrobená v dubnu 1945 v Suchdole nad Lužnicí, kterou
v Čechách nelze jinde spatřit!
V prostorách muzea se nabízí využití části bývalého kina, v němž se expozice nachází.
Lze se usadit na historické sedačky a nechat si promítnout krátké dokumenty z klubových
zahraničních expedic po Velké Británii, které natočil redaktor Aleš Hazuka. Velmi žádanou
bývá reportáž „Setkání v nebi“, příběh nenaplněné lásky předválečné česko-belgické
sportovní pilotky Julinky Liškové a excelentního vojenského a válečného stíhače Václava
Jíchy. V pořadu Objektiv ji v prosinci 2009 uvedla Česká televize.
Letecké muzeum Deštná je otevřeno v květnu, červnu a září každý den mimo pondělí od
11 do 17 hodin, v červenci a srpnu od 9:30 do 17 hodin. Skupiny, zájezdy a školní výpravy
lze objednat telefonicky. Jedenáctá hlavní sezona v muzeu byla zahájena ve středu 1. května
2019.
Letecké muzeum Deštná se přihlásilo k mezinárodnímu Dni muzeí a připravilo
BEZPLATNOU komentovanou prohlídku svých expozic. Akce se uskuteční v sobotu
18. května 2019 od 14 hodin, hlavním průvodcem bude historik Vladislav Burian
společně s dalšími členy Klubu.
Chcete-li se dozvědět více o činnosti Klubu historie letectví Jindřichův Hradec,
navštivte naše webové stránky: www.khl-jhradec.cz, nebo profil na facebooku Letecké
muzeum Deštná.
Těšíme se s vámi na setkání v Leteckém muzeu Deštná!
Text: Vladislav Burian; foto: Jan Kocina
Pietní místnost s prstěmi z hrobů čs.
válečných letců z let 1939 - 1945.
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Expozice Luftwaffe
s motorem ze stíhačky
Messerschmitt Bf-109
G-6.

Město Deštná hledá brigádníka na 14 dní do LMD v průběhu prázdnin. Bližší
informace podáme na tel: 723 518 377.

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Mýtiti, mýto, clo
Nemám automobil, ale obstrukce a tahanice kolem mýtného na dálnicích
v tisku sleduji. Jde o desítky miliard Kč, které jsou ve státním rozpočtu
důležité! A návrh ministerstva dopravy rozšířit placení mýtného na další tisíc
kilometrů silnic 1. třídy jistě "hnul" s motoristy v regionech.
Vraťme se raději do historie mýta u nás. Od pradávna prostupovaly Evropou hlavní i
vedlejší stezky – od Středomoří k Baltu, z Bretaně u Atlantiku do Moskevské Rusi. Obdobně
tomu bylo v slovanských Čechách. Knížata a králové oceňovali význam těchto obchodních
a vojenských cest. Nařizovali svým lenním pánům stavět mýtné stanice na hraničních
vstupech do země, při říčních brodech a na křižovatkách stezek. Současně, vedle ochrany
cestujících, se zde vybírala cla (poplatky) z převáženého zboží a mýtné za udržování stezek.
U nás právě mýtná stanice u brodu přes dessenskou říčku znamenala základ města Deštná.
Udělování práva mýta a celních poplatků bylo vyhrazeno králi, a získávali je šlechtici a
města za zásluhy. Na Deštensku tato práva obdrželi páni z Hradce, potom Rožmberkové.
Mýtné platy trvaly i za vlády císařského rytmistra Antonia Bruccia, který náš kraj obsadil
za českého povstání 1618 - 1620. Další majitelé, hradečtí Slavatové, drželi mýta i na
červenolhoteckém panství (s Deštnou). Tehdy, v roce 1653, byly mýtné stanice nejen v
Deštné, také ve Vícemili, v Březině i ve Světcích.
Na deštenském rynku (náměstí) byl mýtní šraňk (závora) před radnicí (nyní škola čp. 44).
Výběrčí mohl pobývat v dřevěné budce u radničního vchodu. S vybíráním mýta měl často
potíže (například muž z Dobešova nechtěl zaplatit, že je členem Okresního výboru v
Kamenici! Mýto nakonec zaplatit musel a ještě dostal důtku od okresního hejtmana). A to
ještě někde vybírali tzv. "mostné", za přechod, či přejezd mostu!
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Všichni si jistě oddechli, když c. k. vládní úřad zrušil všechna mýta a silniční poplatky k
1. lednu 1872.
Milí čtenáři, kdopak by po oněch staletích placení mýta očekával, že nám jejich
obnovený výběr bude dělat takové starosti?
F. K.

Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Pokračování záznamů z roku 1969 – 4. část
Průmyslové podniky:
Sodovkárna:
V sodovkárně došlo ke změně ve vedení. Vedoucí Adolf Kotyza onemocněl, od 10.06.1969
jej zastupoval dosavadní údržbář František Menčík. Pan Adolf Kotyza 17.09.1969 zemřel,
vedoucím byl jmenován František Menčík. Vyráběly se zaběhnuté druhy, velmi žádaná
byla „kofola“ – nápoj řidičů, ale nemohla se vyrábět v žádaném množství pro nedostatek
sirupu. Zájem o „deštenku“ byl stále veliký, denně se vyrábělo až 23.000 lahví. Plán roční
výroby byl 29.440 hl, skutečnost byla 29.490 hl. Rok 1969 byl velmi suchý, ale pramen
v kostelíku nevyschl, výroba se nezastavila. Zaměstnanců včetně řidičů bylo 48, průměrný
plat ve výrobě byl 1.400 Kčs. V prvním pololetí byla potíž se zaměstnanci, byl jich
nedostatek. Místní rozhlas několikrát vyzýval, aby se hlásily síly, byl také podán inzerát
v Jihočeské pravdě, ale bezvýsledně. V druhém pololetí se situace zlepšila. Od dubna 1969
přestala sodovkárna zásobovat Strmilovsko a Kunžatecko, protože v Kunžaku byla otevřena
nová sodovkárna. Náhradou za tuto oblast jezdili řidiči s limonádou na Lomnicko. V roce
1969 byl plněn výkon výroby na 123,6 %. Porovnání dvou sodovkáren:
Deštná – náklad na 1 hl byl 34,83 Kčs, náklad na dopravu 1 hl byl 5 Kčs
Č. Budějovice – náklad na 1 hl byl 64,32 Kčs, na dopravu 32,69 Kčs
Kamenolom:
Vedoucím od 01.01.1970 byl František Ondřej z Třebějic, dosavadní vedoucí Čadek odešel
jako vedoucí hostince do Kardašové Řečice. Druhý směnový mistr byl Josef Vaněk
z Katova. Dne 11.04.1969 byl proveden clonový odstřel, délka vrtu byla 24 m, uvolnilo se
na 20.000 tun kamene. 02.12.1969 byl proveden komorový odstřel. Připravili jej 2
zaměstnanci Vojenských staveb z Prahy. Od poloviny září bylo vyraženo 86 m štol 1,80 m
x 1 m, dále komory 16,5 m. K odstřelu bylo použito 159q 90 kg permonexu, uvolnilo se na
70.000 tun skály. Roční výroba byla 67.581 tun štěrkovin, a asi 12.000 tun kamenné drtě a
písku.
Kámen se vozil hlavně na rozšíření silnice I. třídy Dráchov – J. Hradec, do JZD Pleše, na
silnici Nová Ves - Chotěmice. V lomu byli zaměstnáni 2 mistři (2 směny), 18 dělníků, 1
expedientka, 1 uklízečka (svačinářka) a 3 noční hlídači. Řidiči byli najímáni. Průměrný
měsíční plat dělníka byl 1.800 Kčs.
Provaznictví:
Přesný název: „Jipro, družstvo lidové umělecké výroby, výroba košíkářská a provaznická“
Lomnice nad Lužnicí. Provozovna provaznická měla středisko v Deštné. Stav pracovníků
v Deštné se pohyboval od 30 do 40 lidí, podle počtu brigádníků. Koncem roku 1969 bylo
v Deštné 13 domácích pracovnic, z nich převážná většina prováděla síťování.
Výroba:
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1. sortiment galanterie – prádelní šňůry, rohožky, síťované tašky (síťovky),
2. sortiment provazů pro zemědělství – teletníky a motouzy,
3. sortiment sportovní – švihadla, lana na šplh a přetah, sportovní sítě.
Každý sortiment se podílel na výrobě 1/3.
Výroba nemohla ve všech druzích vyhovět poptávce. Z materiálu byl nedostatek konopné
příze, kde byl jediným dodavatelem n. p. Juta, který také vyráběl provazy. Deštná jí značně
konkurovala hlavně v kvalitě, a proto Juta omezovala příděl příze. Největšího zisku bylo
dosahováno u prádlových šňůr a lan na šplh, některé výrobky – např. sítě na volejbal a fotbal
byly ztrátové.
V tomto příspěvku jsem se zabývala 3 největšími podniky v Deštné v roce 1969.
Z kroniky vybrala J. Vichrová
Lidové pranostiky na květen:
- Když máj vláhy nedá, červen se předá.
- Deštivý květen – žíznivý říjen.
- Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají.

CYKLOVÝLETY
CYKLOVÝLET NOVÁ VČELNICE
Posledně, když jsme projížděli Novou Včelnicí, tak jsem psal, že se sem ještě musíme vrátit.
A sliby se mají plnit. Navíc minule byl výlet delší, tak tentokrát si trochu odpočineme. No
jo, někdo ale řekne: Nová Včelnice? Horní Radouň, Dívčí Kopy a jsme tam. Co je to za
výlet? Tak strohé to tedy nebude. Já sám nerad jezdím stejnou nebo jednoduchou cestou,
takže vždycky se snažím přidat něco zajímavého.
Ze Světců vyšlapeme jen kousek kopce směr H. Radouň a po vjezdu do lesa odbočíme vlevo
na svážnici (po které lze dojet až do Kamenice) a po 300 m u samoty U Dymáků odbočíme
vpravo na lesní cestu, která postupně přejde v polní cestu a dojedeme až na samotu
s krásným názvem Kukanda. Chvíli se zastavíme a pokocháme výhledem a nádherným
tichem. Pak projedeme dvě romantické vesničky, Nový a Starý Bozděchov, kolem
Bozděchovské samoty, lesem kolem několika rybníků a dostaneme se až do Vlčetínce, kde
u domu čp. 12 jsou dva chráněné památné stromy – lípa a olše. V Dívčích Kopách odbočíme
na cyklotrasu, po které vyjedeme na kopec Kostelík, ze kterého je hezký výhled do okolí,
Nová Včelnice jak na dlani a také zde stojí vysoký telekomunikační stožár, dominanta okolí.
Po cyklotrase dojedeme přes Žďár s pěknou kaplí do cíle dnešní cesty – města Nové
Včelnice.
Můžeme jet kolem kaple sv. Jana Nepomuckého nebo na začátku města před zahrádkářskou
kolonií odbočit vlevo, hezkou alejí a kolem rybníka Pasecký přijet až do centra, kde si
všimneme pomníku Bedřicha Smetany a morového sloupu se sochou Panny Marie.
Občerstvit se můžeme v hotelu Jelen. Když poté pokračujeme ulicí Bedřicha Smetany, tak
proti zámku uvidíme na domu čp. 44 pamětní desku herce Rudolfa Hrušínského, který se
zde narodil. Asi největší památkou a současně ostudou města je zámek, který byl v roce
1945 zestátněn a sloužil jako kanceláře MNV, byty a provozovny. Od té doby tak zchátral,
že i když v roce 1990 započalo město s opravou, brzy došly peníze a potom se stále jen
hledal kupec. Do toho ještě část poničil požár. Nyní je vlastníkem celého areálu společnost
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pana Trusky z Hodonína, který jedná s památkáři o úpravách na domov seniorů. Od zámku
si můžeme udělat ještě 800 m dlouhou zajížďku k židovskému hřbitovu, který je kulturní
památkou ČR. Přístupný je však pouze po telefonické dohodě.
Proč se Nové Včelnici říká Etynk, proč má město ve znaku černou madonu, kolik má
obyvatel, od kdy je městem a další údaje z historie, to se mi sem všechno nevejde, to si
každý vyhledá např. na www.vcelnice.cz. Kdo čte mé články pravidelně, tak si všiml, že
kapličky v článku už byly, památný strom i židovský hřbitov taky, ale nebyl ještě pivovar.
No jo, ale kde vzít ve Včelnici pivovar? Budete se divit, ale i zde se vaří pivo. Nejde sice o
komerční pivovar, ale našel jsem zde domovarníka, bývalého brankáře, proto se jeho pivo
(hrncovar) jmenuje Poušťák. Pivo nelze prodávat, je pouze pro vlastní potřebu a přátele a
chutná dobře.
Abychom se nevraceli stejnou cestou, jako jsme přijeli, pojedeme kolem nádraží, kde staví
jindřichohradecká úzkokolejná dráha, do vesničky Karlov, kam se člověk moc často
nepodívá (já jsem zde byl poprvé). Koukal jsem, autobus sem jede jen jeden za den a to jen
z Nové Včelnice. Také podle espézetek tu je již většina chalupářů (chalupy jsou zde pěkné).
Dojedeme až do Kostelní Radouně, kde jsem zažil velké překvapení. Když pojedete směrem
na Okrouhlou Radouň, ne však po hlavní silnici, ale po místní komunikaci kolem potoka,
tak přibližně proti čp. 122 je zahrada plná voliér, kde uvidíte různé druhy ptactva, zaujaly
mě zejména všelijaké pestrobarevné kachny a elegantní černé labutě.
Když je člověk v některé z Radouní, tak musí dříve či později řešit problém, jak se přes ty
kopce před sebou dostat do Deštné. Tentokrát to ale nebylo tak strašné – alejí památných
ovocných stromů (ptačí třešně, plané hrušně a jabloň lesní) projedeme mezi těmi nejvyššími
kopci až na konec Lodhéřova u odbočky na Najdek a nepojedeme přeci po silnici, ale výlet
dokončíme cestou přes Najdek, kde za bývalou drůbežárnou je nádherná louka s remízky,
člověk si tu připadá jak na horách. Kolem další trochu podmáčené louky vede stará, již
nepoužívaná cesta, na jejímž konci se napojíme na cestu vedoucí od Čihadla a vyjedeme u
křížku u vodárny, no a už jen sjedeme z kopce domů.
Celý tento popsaný výlet měřil 36 km, takže se dá stihnout i s občerstvením za odpoledne.
Ant. Stára

1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
- 23 -

2

3
4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 Zpravodaj Deštenska

6

5

7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
- 25 -

Popisky k fotkám:
1 – interiér zámku s nádhernými klenbami, 2 – alej ke hřbitovu, 3 – zchátralý zámek, 4 –
kaple sv. Jana Nemomuckého, 5 – pamětní deska R. Hrušínskému, 6 – pomník padlým
před zámkem, 7 – židovský hřbitov
OPRAVA K ČLÁNKU O VÝLETU DO CHÝNOVA
V listopadovém Zpravodaji jsem psal v rámci výletu do Chýnova mj. o železničním
viaduktu přes nedaleké údolí, přičemž jsem uvedl, že se jedná o největší kamenný most
v Čechách. Nedávno se mi ozval pan Vladimír Zedník, že tomu tak není, že největší je
železniční viadukt v Jílovém u Prahy, m.č. Žampach a skutečně má pravdu. Omlouvám se
proto čtenářům, že jsem je klamal. Když jsem sháněl informace, tak jsem tento mylný údaj
našel na www.mosty-tunely.cz a nenapadlo mě si ho více ověřovat. Děkuji proto za opravu
a jsem rád za tuto zpětnou vazbu. Vůbec se nebráním upozorněním na chyby, ale ani
doplněním či diskuzi na téma jednotlivých výletů. A. Stára

SPORT
SPORTOVNÍ AKCE VE MĚSTĚ DEŠTNÁ
Tréninky fotbal přípravky
každé pondělí od 17:00 – 18:00 minipřípravka
každé pondělí od 18:00 – 19:00 přípravka
Tréninky fotbal muži
čtvrtek od 18:00 – 19:30 na hřišti
Tělocvična města
Rozpis všech sportů a cvičení probíhajících v tělocvičně najdete na tomto odkazu:
http://www.destna.cz/telocvicna.
Oslavy 85 let založení fotbalového oddílu TJ Sokol Deštná
Na sobotu 22.06.2019 připravujeme oslavy k 85. výročí založení fotbalového oddílu TJ
Sokol Deštná.
Tímto zveme všechny současné i bývalé hráče k účasti na těchto oslavách.
Předběžný program:
15:00 zápas starých gard Deštná - Myslkovice
16:30 Deštná muži – Dorost Soběslav
20:00 pouťová zábava na hřišti
(hraje J. Bendl)
Na oslavách bude probíhat výstava fotek z fotbalu. Kdo vlastní nějaké fotky z fotbalu
v Deštné a rád by je vystavil, prosíme o jejich zapůjčení. Fotografie naskenujeme,
vytiskneme ve formátu A4 a rádi vystavíme při oslavách.
Pavel Kučera, předseda TJ Sokol Deštná, z.s.
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Martina Zedníková na mistrovství světa v hokeji:
Ve dnech 2. až 14. dubna se obránkyně Martina Zedníková z
Deštné zúčastnila mistrovství světa ve finském Espoo.
Reprezentace žen zde dosáhla největšího úspěchu v historii
českého ženského hokeje, když vyhrála základní skupinu bez
ztráty bodu. Češky postupně porazily Švédky, Francouzky,
Němky a Japonky, ale ve čtvrtfinále nestačily na třetí tým
světa Finky. Prohrály 1:3 a celkově se umístily na 6. místě.
Pro Martinu to bylo již sedmé mistrovství světa. Má jednu
bronzovou medaili a to z MS juniorek v roce 2014
v Budapešti.
Po návratu z MS žen se Martina ve dnech 22. až 29. dubna
zúčastnila mistrovství Evropy juniorek do 16 let v Příbrami
a to jako čárová rozhodčí. Byly to její první odpískané
mezinárodní zápasy. Pískání se věnuje již od svých patnácti
let a nyní má již nejvyšší českou licenci.
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