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Vážení čtenáři, občané,
únor na svém konci dal čichnout k jarnímu počasí a měli jsme radost
z prvního teplejšího sluníčka. Můžeme se těšit, že s jarem přijde snad i lepší
nálada a práce na zahrádce nebo při výletu na kole budeme myslet
pozitivně.
Naše vláda a potilici nám svým hádáním ukazují, že jsme jako společnost
na sebe dosti hnusná a neumíme si naslouchat. Už nás asi nikoho nebaví stále čekat do
jedenácti večer na tiskovku, abychom se dozvěděli, že hned ráno přijdou další a jiná
pravidla. Snažím se vám na webové stránky města dávat aktuální informace a nařízení, ale
popravdě, sám se v tom už špatně orientuji.
I přes všechny ta příkoří, která nám přinesla ta nebezpečná „čínská chřipka“, vás chci i
nadále požádat, abyste na sebe byli opatrní, buďme ohleduplní ke starším členům našich
rodin, zkusme se omezi jen na nutné návštěvy obchodů, služeb, přátel či rodin. Covid
bohužel zasáhl nejednoho znás, někteří deštenští občané jsou v nemocnici na dýchaích
přístrojích, mysleme na ně a doufejme v jejich brzké uzdravení.
Snažme se být na sebe pozorní, hodní a laskaví. Všichni to potřebujeme. Poděkujme všem
těm, kteří nám poskytují služby ať zdravotní, či jiné (prodavačky, lékárníci, poštáci,
učitelé, a další), i ti, si vyslechnou často nelibá slova, přitom jsou to právě oni, kteří drží a
drží, celé dny jsou v rouškách a nám zajišťují alespoň nějaký ten sociální kontakt, když se
nám neustále kdeco zavírá.
V případě zájmu o informace k očkování se na mne neváhejte obrátit, s registračí či dalším
postupem vám pomohu.
Děkuji vám za to, že většina není bezohledná a nařízení dodržuje. Jednou ten blázinec
skončí, jen tomu musíme jít trošičku naproti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání 25. 2. 2021
Zastupitelé v počtu 9:
Byla schválena Závěrečná zpráva z inventarizace a vzaty na vědomí návrhy Likvidační
komise. Některý nepotřebný majetek bude nabídnut k prodeji.
Místostarosta Petr Janota a velitel jednotky SDH Pavel Přibyl představili plán na
rekonstrukci Tatry 815 v příštím roce. Budeme žádat o dvě dotace.
Informoavali jsme o zahájení činnosti zubní ordinace. Služby Města Deštná s.r.o., kterou
zřídilo město, dostalo mimo základní kapitál finanční příplatek na zahájení činnosti a
úhradu nezbytných faktur a služeb. Příplatek bude v budoucnu vrácen zpět do rozpočtu
města.
Projekční kancelář M.A.A.T. z Tábora pro nás zpracovává nový Územní plán. V průběhu
března obdrží každý majitel nemovitosti v Deštné a Lipovce informační dpis s mapou.
Vyhověno bylo dvěma žádostem o koupi částí městkých pozemků.
Své zprávy přednesli členové Finančního a Kontrolního výboru.
Zbylé informace a body ze zasedání naleznete v zápisech, které jsou uložené na podatelně
městského úřadu.
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Chci tímto poděkova Hasičskému záchranném sboru v Jindřichově Hradci a členům JSDH
Deštná, že pomohli a zařídili shození sněhu a ledu ze střechy na leteckým muzeem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Služby Města Deštná s.r.o. – Zubní ordinace, Sportovní 313, 378 25 Deštná
Zubní ordinace zahajuje svou činnost 2.3.2021 prvním ordinačním dnem.
Ordinovat bude MUDr. Josef Liškař a sestra Stanislava Stejskalová.
Ordinační doba je stanovena – ÚT a ČT 8 -12 a 13 - 15, ST 9 -12.
Zájemci o naše služby se mohou objednávat na tel: 721 415 581 u sestry. Pacienti budou
nově zaregistrováni a seznámeni s termínem a časem návštěvy.
NECHOĎTE DO ORDINACE ANI ČEKÁRNY BEZ OBJEDNÁNÍ, I PŘI
BOLESTECH NEJDŘÍVE ZAVOLEJTE. DODRŽUJTE VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ –
ROZESTUPY, RESPIRÁTORY, DEZINFEKCI.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjemné čtení březnového vydání zpravodaje přeje David Šašek, starosta města Deštná.
MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Diakonie Broumov,
sociální družstvo
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 15. března 2021 včetně.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------V březnu začne Sčítání lidí, bytů a domů (SLBD)

Veškeré informace si můžete najít na www.scitani.cz.
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jubilantům k významným narozeninám
Panu
Paní
Panu
Panu
Paní

Miloslavu
Danuši
Ivu
Miroslavu
Lence

Škopkovi
Šimečkové
Beranovi
Skořepovi
Závodné

z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poplatky za odpady a psy
Poplatky za psa zůstávají ve výši 200 Kč/pes (každý další 300 Kč/pes). Slevu mají občané
starší 65 let, ti platí 50 Kč/pes (každý další 75 Kč/pes).
Výši poplatku za odpady naleznete po přihlášení na www.mojeodpadky.cz, zde zadáte
přihlašovací jméno a heslo (tyto údaje naleznete na archu s malými kódy na tříděný
odpad). Velký kód na vaší popelnici zůstává, mění se pouze v případě poškození.
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky úřadu.
Poplatky můžete platit bezhotovostně převodem z účtu nebo složenkou na účet města
600434339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do poznámky uveďte, co
platíte. Platit můžete také kartou nebo hotově přímo na úřadě.
Poplatky můžete platit až do konce dubna, na platbu máte tedy dostatek času.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECHNICKÝ ÚSEK MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací technického úseku města Deštná v únoru 2021:
- Ve spodní části městského úřadu probíhá rekonstrukce, hotové jsou rozvody elektriky,
internetu, zabezpečovacího zařízení, rozvody vzduchu pro provětrávanou podlahu a
vybetonovaná je i podlaha. Připravuje se vše pro osazení vstupních dveří a oken.
V přípravě je i projektová dokumentace na opravu chodníku před městským úřadem, tak
aby vstup do spodní časti byl bezbariérový.
- V bytovém domě čp. 9 jsme vyměnili na chodbě vstupní dveře a okna.
- Na zdravotním středisku proběhla výměna svítidel v zubní ordinaci a další výměna na
chodbách bude následovat.
- Únorové mrazy poškodily topení v horní části kulturního domu a na konci topné větve v
leteckém muzeu, takže téměř okamžitě jsme prováděli jejich opravu. V kulturním domě je
oprava složitější, vzhledem k tomu, že firma, která dodávala topný systém již neexistuje.
Topné tělesa v klimatizaci se tak musí vyrobit na míru a provede se také kompletní servis
zařízení.
- Dále pak provádíme pravidelnou údržbu cest, chodníků, budov, vodovodu a úpravny,
kanalizace a ČOV a všeho dalšího nutného pro bezproblémový chod Deštné a Lipovky.
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Na rok 2021 jsou připraveny tyto větší akce:
- Připojení nového vrtu na úpravnu vody.
- Modernizaci filtru č. 2 na úpravně vody.
- Dešťovou kanalizaci do vsaků v lokalitě Za školkou.
- Rozšíření hlavní silnice na výjezdu z lokality Za školkou.
- Opravu dívčích WC a umývárny na prvním stupni ve škole.
- Dodělání další části chodníku v urnovém háji.
- Oprava schodiště u kostela směrem k faře.
- Stavba pergoly nad pískovištěm na dětském hřišti.

o
Upozornění pro občany – skládka větví
Upozorňujeme občany, že na tuto skládku patří pouze větve, ne pařezy, a hlavně ne prkna
plná hřebíků a dalších kovových částí!
Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a termíny svozu v roce 2021:
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v lichý týden.
Březen – pondělí 1.3., pondělí 15.3. a pondělí 29.3. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní.
Březen – pondělí 1.3., pondělí 15.3. a pondělí 29.3. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Březen v pátek 19.3. 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 1.3., 15.3. a 29.3. od 13:00 do 15:00, v úterý 2.3., 16.3. a 30.3.
dopoledne od 8:00 do 11:30. Nebo poslední sobotu v měsíci 27.3. od 11:00 do 14:00 po
domluvě s obsluhou sběrného místa u školky. V mimořádných situacích odpad
převezmeme po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.
Re-Use centrum (použité věci) navštivte celoročně v prostoru za městským úřadem v den
svozu tříděného odpadu od 13:00 do 15:00 nebo po předchozí telefonické nebo osobní
domluvě.
Sběrné místo u školní kuchyně bude v březnu dostupné 27.3. 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. Vlastníci lesů, kteří chtějí poradit, o jaké dotace
můžou žádat, ať již o podporu na kůrovcovou kalamitu, vysázení nových stromků nebo
stavbu oplocenky, zastavte se za námi na úřadě, rádi vám poradíme. Ti z vás, kdo se již o
les nechtějí starat nebo to nezvládají, zastavte se, město vaši holinu odkoupí a postará se o
vysazení nového lesa, tentokrát již smíšeného.
Palivové dřevo
- 138 Kč/prm – větve a zbytky po těžbě, výřez samovýrobou
- 437 Kč/prm – měkké dřevo v délce 2 m (např. borovice, smrk, topol, lípa, modřín, vrba)
- 529 Kč/prm – měkké dřevo v délce 1 m (např. borovice, smrk, topol, lípa, modřín, vrba)
- 920 Kč/prm – tvrdé dřevo v délce 1 m (např. olše, bříza, buk, dub, jasan, javor)
(prm = prostorový metr – dřevo skládané do rozměru 1m x 1m x 1m, neštípané).
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vytěžené dřevo je odběratel povinen zaplatit dle uvedené
splatnosti na základě vystavené faktury po odběru dřeva na bankovní účet
č. 0600434339/0800, nebo ihned po odběru v pokladně města Deštná. Cena je bez dopravy
na dané místo.
Pokud máte jakékoliv připomínky nebo náměty na úklid, opravy a úpravy v Deštné a
Lipovce, ozvěte se nám (podatelna@destna.cz, 384 384 231, 607 937 291, osobně).
Rádi s vámi jakýkoliv návrh prodiskutujeme, popř. ho dle možností rozpočtu
zrealizujeme nebo zařadíme do rozpočtu na další roky.
Vedoucí technického úseku Pavel Kučera

Výměna oken a dveří v čp. 9
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Úplné uzavření školy
Ač vláda hlasitě deklarovala, že 1. a 2. třídu a MŠ už nikdy nezavře,
opak je pravdou a základní a mateřská škola zůstane úplně uzavřená prozatím po tři
březnové týdny. Slabou útěchou může být, že 1. března začínají jarní prázdniny.
V nedohlednu tak je, vzhledem k vážné epidemiologické situaci, též návrat žáků vyšších
tříd.
Na povinnou distanční výuku přechází děti z 1. a 2. třídy po prázdninách od 8. března.
Ve škole chápeme nelehkou situaci, ve které se rodiče a děti ocitli a ocitnou, a nadále se
budeme snažit distanční výuku upravovat tak, aby dokázala alespoň částečně suplovat
normální školní docházku. Po prázdninách dojde k dalšímu rozšíření online hodin. Online
výuku zařadíme v míře, která bude odpovídat věku dětí, i žákům z 1. a 2. třídy. O všem
bude škola rodiče a děti informovat prostřednictvím webových stránek a maily od třídních
učitelů.
Uzávěra škol neomezuje pouze vzdělání dětí, ale může je připravit i o pravidelný režim,
jehož dodržování je též důležitou výbavou do života (pravidelné ranní vstávání, docházka
do školy, pravidelné plnění školních povinností). Dětem tak může pomoci, když budou
dodržovat běžné denní rituály a např. k online výuce se budou připojovat, jako by šly do
školy (tedy po ranní hygieně, nasnídané a oblečené). A protože škola kvůli distanční výuce
zrušila tělesnou výchovu, nesmí děti zapomínat na dostatek pohybu na čerstvém vzduchu.
Věřím, že společným úsilím složitou dobu zvládneme a že to nejcennější, co máme,
tedy děti, ji přestojí bez vážnější újmy.
Petr Šulc
Zimní radovánky v 1. a 2. třídě
Současná situace je těžká pro nás všechny a pro děti obzvlášť. Dětem chybí sociální
kontakty, každodenní setkávání se spolužáky, chybí jim různé mimoškolní akce a aktivity.
Mezi takové akce patří i karneval. Děti 1. a 2. třídy patří k těm šťastnějším, protože mohou
do školy každý den chodit. Snažíme se jim pobyt ve škole zpestřit, jak jen to jde. Letošní
zima byla krásná a bohatá na sníh. Chodili jsme tedy často bobovat nebo alespoň na
procházky. V pátek 26.02. před jarními prázdninami jsme pro děti 1. a 2. třídy připravily
třídní karnevaly. Protože se třídy nemohou mísit, tak každá třída byla zvlášť.
Děti, včetně nás učitelek, přišly v maskách a první dvě hodiny jsme se učili, ale učivo
bylo karnevalově zaměřeno. Poslední dvě hodiny jsme pro děti připravily různé soutěže a
hry. Věříme, že se nám podařilo dětem tuto nelehkou dobu aspoň trochu zpříjemnit a na
jarní prázdniny odešly vesele naladěny.
Mgr. L. Říhová (tř. učitelka 1. tř.)
Mgr. V. Buštová (tř. učitelka 2. tř.)
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ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
JÍDELNÍ LÍSTEK BŘEZEN 2021
03.03. ST Fazolová
04.03. ČT Zelná
05.03. PÁ Drůbková

Kuřecí maso v žampionové omáčce, rýže
Zapečené těstoviny s uzeným masem, okurka
Vepřová játra po mlynářsku, brambor

08.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Čočková
Hovězí
Vločková
Dýňový krém
Boršč

Smažené rybí filé, brambor, mrkvový salát
Hovězí maso vařené, rajská omáčka, knedlík
Čočka na kyselo, uzená krkovice, chléb, ledový salát
Vepřové maso na slanině, rýže RISI BISI
Kynuté knedlíky se žahourem zdobené kysanou smetanou

15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Z luštěnin
Kapustová
Z fazol. lusků
Rybí
Česneková

Sekaná pečeně, brambor, okurkový salát
Kuřecí maso na kmíně, houskový knedlík
Špagety s krájenými rajčaty a mletým masem, sypané sýrem
Roštěná, divoká rýže
Bramborový guláš, chléb

22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Rajská
Z vaječ. jíšky
Hrachová
Zeleninová
Přidělaná

Kuřecí závitek, rýže, obloha
Segedínský guláš, knedlík s ovesnými vločkami
Holandský řízek se sýrem, bramborová kaše, kompot
Hovězí maso na červené fazoli, těstoviny
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

29.03. PO Kmínová
30.03. ÚT Hovězí
31.03. ST Čočková

Vepřová krkovice pečená, dušený špenát, brambor
Hovězí maso vařené, koprová omáčka, houskový knedlík
Těstovinový salát se zeleninou a kuřecím masem

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zprávy z knihovny
Dobrý den vážení čtenáři, tak jako už pár měsíců máme
knihovnu uzavřenou. Přesto si knihy můžete půjčit po telefonu.
Zavoláte na jedno z níže uvedených čísel a domluvíme se na čase
předání a vyzvednutí knih. Pokud si pro knihy nemůžete dojít do
knihovny, rády vám je doneseme. Přejeme vám krásný březen a
doufáme spolu s vámi, že se život co nejdříve vrátí do starých
kolejí, a opět se budeme potkávat v naší knihovně.
LiSt.

724 145 874 nebo 606 604 525.
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POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Ruka ruku myje
Taková obyčejná věc - mýdlo. Kolikrát denně nám slouží k smývání
nečistoty a bacilů z naší kůže. Leckdo si myslí, že starověk i středověk
byly hygienicky "špinavé doby". Velký omyl! Již 3 tisíce let před naším
letopočtem užívali mýdlo Babyloňané, Byzantinci vyráběli mýdlo
mazlavé, v Římě jej nazývali Sapo (dnes saponáty). Také náboženství s sebou nesla příkaz
omývání těla před modlitbou, parádiví Germáni si z mýdla a kozího loje dělali pomádu
(jistě "voňavou") na vlasy. V Čechách se mýdlo vyrábělo podomácku, až roku 1464 se v
Praze utvořil cech mydlářů. lázně u brodu deštenské říčky, kde si odpočívající kupci a
cestující smývali pot a špínu z těla.
Nejstarší deštenští mydláři byli
členy cechu v rožmberské Soběslavi,
později ve Slavatovském Jindřichově
Hradci. Jejich mydlářská výroba
nebyla nijak složitá. Stačilo vzít potaš
z draslárny Žida Schulhofa (v Deštné
pod farou), přidat hovězí a skopový
lůj a vše dohusta vařit v železném
kotli. Vyvařenou hmotu nalili do
pekáčů, po vychladnutí nakrájeli na
kostky, vysušili, a mýdlo bylo na
prodej. V Deštné vždy pracovali
nejméně dva mydláři, jejichž jména se
objevují od 17. století. Jeden z nich,
Ital Antonio Tognio, byl městským
úřadem v Deštné v roce 1785 přijatý
pod "městský šos". Zámožnými
mydláři se od roku 1818 stali ve třech
generacích Jakubové Linharti. Drželi
také hospodu "Na růžku" čp. 99, dva z
nich byli starosty města Deštné.
Mydlářskou rodinou byli Vorlové,
otec a syn Janové, v čp. 57. Novější
tradici drželi mydláři Kadlecové –
starší Jakub Kadlec z Deštné si zařídil
mydlářskou dílnu v Praze (1901). Zde
pracoval i jeho synovec Karel Kadlec z Deštné, který si v roce 1945 otevřel výrobu mýdla
u deštenských Lázní, v novostavbě čp. 250. Ale brzy potom mu byl podnik novým
režimem zrušen. To už dávno dodávali zákazníkům kvalitní mýdla tradiční továrny
Schicht (s jelenem), Otto v Rakovníku (s rakem), a další, po roce 1948 znárodněné firmy.
A dnes? Vypouštíme špinavý roztok "čisto-čistého" pracího jedu do odpadu, ale s ním si
často čistírny vody neporadí! Co nám na to říká příroda – bohužel neslyšíme!
F.K.
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DEŠTNÁ A OKOLÍ NA DOBOVÝCH POHLEDNICÍCH

Deštná litografie, rok 1898, vydal Jan Čech

Představujeme vám rubriku Petra Drse z Deštné, sběratele pohlednic. Podělí se
s vámi v následujících měsících o své úlovky. Příjemnou podívanou.
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Deštná, rok 1917, vydal Jan Čech
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Deštná 60tá léta, vydal Orbis Praha
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Chotěmice, rok 1911, vydal Wasservogel Brno

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Zpravodaj Deštenska

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI, OSTATNÍ
Jelikož jsou zavřené školy a kroužky,tak je mnohem více času na sport u nás v Deštné.
Na začátku února mrzlo, tak jsme byli bruslit na Volesáku a hráli hokej. Také jsme
bobovali na Stráních. V polovině února začalo tát. Na modrém hřišti vedle tenisového
kurtu jsme hráli florbal. Prvně jsme prohrnuli hřiště od sněhu a pak jsme hráli. Tak to
pokračovalo asi týden. Jen co trochu vyschlo fotbalové hřiště ,tak jsme hráli fotbal. Blíží
se jaro, je déle vidět, je více teplo a my můžeme být déle venku.
Vít Jílek
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Dětský tábor Deštná - 10. díl - 2. část

Rok 1998 (od 27. června do 8. srpna)

1. běh se uskutečnil ve dnech 27. června až 4. července 1998. Děti byly rozděleny do
osmi oddílů. Na 1. běh jsme našimi autobusy přivezli 72,5 % dětí z Prahy. Nejteplejším
dnem bylo úterý 30. června, kdy bylo oblačno, foukal vítr, večer trochu pršelo a teplota ve
stínu hodinu po poledni dosáhla 27 °C. Naopak nejchladnějším dnem byla sobota
4. července, kdy byly dešťové přeháňky, foukal vítr a maximání teplota se vyšplhala pouze
na 14 °C. V sobotu 27. června a v neděli 28. června se přes náš tábor přehnaly bouřky
s prudkými dešti. Ve středu 1. července jsme pro děti uspořádali autobusový zájezd na
hrad Landštejn, do Dačic na zámek a do Slavonic. Zájezdu se zúčastnilo 50 dětí, hlídali
je 4 vedoucí a vezl je jeden autobus. Ostatní děti měly se zbylými vedoucími v táboře
sportovní program.
Celotáborový turnaj ve stolním tenise mladšího žactva vyhrál Petr Korous z Prahy.
Celotáborový turnaj ve stolním tenise staršího žactva vyhrál Jan Zedník z Deštné.
Celotáborový turnaj v tenise staršího žactva vyhrál Jan Zedník z Deštné.
Poprvé na našich táborech se jezdila cyklistická časovka jednotlivců do vrchu na nové
trase a to na silnici ze Světců směrem na Horní Radouň. Start byl asi 100 m za cedulí
Světce. Na start část dětí jela na kolech a část šla pěšky. Z tábora je to 2,2 km. První
rekordy vypadaly takto: 1 km (převýšení 20 m) – Anna Eignerová (11 let) – čas 3:15
min, Luboš Truhlář (11 let) – čas 2:37 min (což je průměrná rychlost 22,9 km/hod).
2 km (převýšení 55 m) – Pavlína Bláhová (12 let) – čas 8:05 min, Roman Popek (13 let) –
čas 6:10 min (což je průměrná rychlost 19,5 km/hod). 3 km (převýšení 100 m) –
Ladislava Kárová (14 let) – 11:06 min, Petr Ambrus (14 let) – 9:10 min (což je průměrná
rychlost 19,6 km/hod).
V následujících týdnech a letech se pak děti snažily rekordy časovky překonat. Za
překonání rekordu děti dostávaly sladké i hmotné odměny. Absolutní rekordy časovky do
vrchu drží Jan Zedník: například v roce 2002 zajel 1 km za 1:49 min (což je průměrná
rychlost 30 km/hod) a 2 km za 4:21 min (což je průměrná rychlost 27,6 km/hod).
Absolutní rekordy časovky do vrchu mezi děvčaty drží Martina Zedníková. Například
na 2. běhu v roce 2006 zajela tenkrát osmiletá Martina 1 km za 3:11 min (což je
průměrná rychlost 18,8 km/hod).
Na 1. běhu zde byl tenkrát čtrnáctiletý hokejista Jaroslav Jágr, pozdější ligový hráč
Motoru České Budějovice.
2. běh se uskutečnil ve dnech 4. až 11. července 1998. Děti byly rozděleny do deseti
oddílů. Na 2. běh jsme našimi autobusy přivezli přesně 50 % dětí z Prahy. Druhého běhu
se zúčastnilo 132 dětí, což pro rok 1998 bylo rekordní množství. Ostatní běhy pak již
měly dětí mnohem méně. Počasí na 2. běhu bylo velmi nepříznivé – každý den pršelo –
mnohdy nepřetržitě několik dní. Bylo to nejhorší počasí v historii našich táborů
(a zrovna, když jsme měli druhý nejvyšší počet dětí na jednom běhu v historii…).
Nejteplejším dnem byl pátek 10. července, kdy byly dešťové přeháňky, k večeru oblačno
a teplota hodinu po poledni dosáhla 18 °C. Naopak nejchladnějším dnem byla neděle
5. července, kdy byly dešťové přeháňky, foukal vítr a maximání teplota se vyšplhala pouze
na 13 °C ! Takže počasí přímo hrozivé: všude mezi stany plno louží a bahna, vše včetně
dětí mokré, vnitřní závěsné ložnice ve stanech dokonce začaly plesnivět… Program se
plnil i v dešti, protože při sportování dětem chlad a vlhkost nevadily. Důkazem bylo to, že
nikdo z dětí neonemocněl. Ke každému jídlu jsme dětem dávali teplý čaj. Ve středu
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8. července jsme pro děti uspořádali autobusový zájezd do Českého Krumlova na
zámek a do Grafitového dolu. Zájezdu se zúčastnilo 84 dětí, hlídalo je 6 vedoucích a
vezly je dva autobusy. V autobusech se děti alespoň ohřály a nemusely být celý den na
dešti. Ostatní děti měly se zbylými vedoucími v táboře program v klubovně, aby zbytečně
nepromokly.
Celotáborový turnaj ve stolním tenise mladšího žactva vyhrál Petr Synáček z Prahy.
Celotáborový turnaj ve stolním tenise staršího žactva vyhrál Pavel Vonášek z Blatné.
Celotáborový turnaj v tenise staršího žactva vyhrál David Frýbert z Prahy.
Celotáborový turnaj v tenise mladšího žactva se kvůli neustálému dešti neuskutečnil.
Z jídelníčku na 2. běhu vybírám pondělí 5. července: snídaně – chléb, pomazánka z
olejovek, čaj, přesnídávka – jablko, oběd – polévka bramborová, vepřová plec po italsku,
těstoviny, čaj, svačina – houska, sýrová pomazánka, čaj, večeře – krůtí maso na zelenině,
brambory, rajče, čaj, druhá večeře – chléb, máslo, jahodová marmeláda.
Vl. Zedník
Na fotografiích je zmoklý tábor na 2. běhu 1998 a nakládání autobusů do Prahy na
konci 2. běhu v sobotu 11. července 1998
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CYKLOVÝLETY
CYKLOVÝLET KOLEM NEŽÁRKY – 2. část
Minule jsme z Deštné dojeli do Jarošova nad Nežárkou, našli místo, kde soutokem říček
Žirovnice a Kamenice začíná tok řeky Nežárky a jeli jsme kolem ní do Jindřichova
Hradce, zastavili se ve Stráži nad Nežárkou, zjistili, jak je to s pivovarem Šimanov
a přespali jsme v chatičce u jezu Jemčina.
Takže budeme pokračovat dál, památnou alejí starých lip a dubů k zámku Jemčina,
který je bohužel stále uzavřený, ale i zvenku stojí zámek za pohled. Odtud pojedeme po
žluté turistické značce po příjemné asfaltové lesní cestě. U Zadního Dvora se na chvíli
zastavíme u pasoucího se skotského skotu a prohlédneme si několik rozložitých
památných dubů a po chvíli pak dojedeme do Evženova údolí. Po ránu je zdejší restaurace
Pecák ještě zavřená, ale prohlédnout si můžeme neobvyklou kamennou Černínskou kapli
s dřevěnou zvoničkou. Žlutá značka nás přivede k dalším památným dubům. Za nimi
žlutou značku opustíme, jedeme rovně až na asfaltovou cestu od Karštejna, přejedeme
most přes Nežárku a na rozcestí Spálená se dáme doprava na zelenou značku (opět
cyklotrasa Nežárka). Jez Metel tentokrát mineme, zde jsme byli již několikrát a po modré
značce dojedeme do Hamru, kde je rovněž pěkný jez, u kterého se můžeme také osvěžit
ve vodě. Za prohlídku stojí i tvrz z 15. století, která bohužel chátrá, vyvaluje se obvodové
zdivo a část střechy je zcela propadlá. Okolní budovy jsou opravené, ty totiž slouží
k ubytování a přinášejí zisk. V Hamru je dále hezký hřbitůvek s kostelem Nejsvětější
Trojice a především polodřevěná zvonice s šindelovou střechou.
Modrá značka nás vede dále kolem řeky, tentokrát bez nějakých srázů, kopřiv, či jiných
nástrah, až k jezu Krkavec, který je dobře přístupný. Je to místo oblíbené vodáky, je zde i
kemp, dětský tábor a občerstvení. Přes řeku koukáme na pěkný mlýn, tam se ještě stavíme.
Zde můžeme opustit Nežárku a dát se nejkratší cestou k Vlkovské (Veselské) pískovně. Ve
vedrech kolem 30 °C přijde vykoupání vhod. Místo je velmi oblíbené, a i když břeh je
z této strany dlouhý 1,5 km, může být problém sehnat místo, kam položit svůj ručník. Ale
ve vodě je místa dost a vykoupání stojí za to. Potom po žluté turistické značce dojedeme
do Veselí nad Lužnicí a až na ostroh mezi řekami Nežárkou (po pravé straně), která zde
končí, a Lužnicí, která pokračuje dále. Pokud se týče samotného města Veselí nad Lužnicí,
nenašel jsem zde mnoho zajímavostí. Na náměstí je pobočka Blatského muzea a stará
a nová radnice a to je asi tak všechno, když nebudu počítat
několik sakrálních památek.
Zbývá vrátit se domů do Deštné. Cestu jsem naplánoval tak,
aby byla rovněž zajímavá (doufám, že nejen pro mě). Vydáme se
po silnici na Drahov a odbočku uděláme k mlýnu Krkavec, jak
jsem sliboval. A stojí to za to. Rozlehlý, pěkně udržovaný mlýn
s téměř novou barevnou fasádou plnou různých ornamentů nabízí
ubytování i občerstvení, navíc za velmi lidové ceny. Cestou se
stavíme v několika zajímavých vesničkách. V Drahově je kostel
Nanebevzetí Panny Marie a nedaleko od něj mariánská kaplička
s pramenem léčivé vody. Ve Zlukově je návesní rybník s velkou
smuteční vrbou, u něhož stojí kaple sv. Jana Nepomuckého a
nově vybudovaná menší kaplička téhož světce. V Újezdci jsou na
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návsi dokonce rybníčky dva a mezi nimi kaple sv. Václava. U horního více zarostlého
rybníčku je potom historická budova kovárny. Přejedeme státovku do Jindřichova Hradce
a jsme v Záhoří. Samozřejmě můžeme jet na Dírnou přes Lžín, ale co se vyhnout kopci u
Závsí a jet jinou, přitom stejně dlouhou cestou? A sice ze Záhoří přes samotu Biskupský
dvůr a vyjet ve Višňové a za chvíli jsme rovněž v Dírné. Nezbytná zastávka na Budvárek u
Marcilise a už můžeme opravdu do Deštné.
Kolem řeky Nežárky vede cyklotrasa stejného názvu, které se můžete pro lepší orientaci
držet. Já jsem si ji místy zkrátil, abych se více přiblížil k řece nebo naopak odbočil k
některým zajímavým místům. Udělali jsme si příjemný dvoudenní výlet, žádné kvaltování,
pěkně pohoda, koupání, pivečko, každý den necelých 60 km. Nežárka je řeka plná jezů,
které zde nejsou proto, aby znesnadňovaly plavbu vodákům, ale u každého jezu je náhon,
který přivádí vodu ke mlýnu (někde vidíme i malou vodní elektrárnu). Mlýny však již
ztratily svou původní funkci. Nyní slouží vesměs k rekreačním účelům, často jako
penziony. V dolní části řeky jsou dobře přístupné, nabízí se u nich i občerstvení a vesměs
je tu také možnost koupání.
Ant. Stára

U soutoku

Jez a mlýn Krkavec

Památné stromořadí u Jemčiny
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Tvrz Hamr

Zámek Jemčina

Zlukov – kaple sv. Jana Nepomuckého
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INZERCE
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Recyklace má smysl
Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo
plastů. Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když
toto tvrzení neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se
asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a
odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí
denní potřeby, jako jsou úsporné žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice
před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální
sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na
nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně
velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze
starých elektrospotřebičů.
Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně vzácných, plasty či sklo.
Kromě využitelných surovin však obsahují elektrozařízení také různé škodlivé látky, které
se díky ekologické recyklaci nedostanou do životního prostředí.
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v Deštné, Lipovce a okolí, a
nevyhazujte elektrozařízení do směsného odpadu.
V Deštné můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat ve sběrném místě čp. 289,
areál školky. Světelné zdroje pak můžete zanést také do malé sběrné nádoby, která je
umístěna ve vestibulu na městském úřadě.
Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro Deštnou a okolí zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří
síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i
samotnou recyklaci. Jen za loňský rok se v České republice díky EKOLAMPu sebralo a
ekologicky zpracovalo 706 tun světelných zdrojů, 587 tun malých elektrozařízení a 1586
tun velkého elektra. Díky ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít přes 95 %
materiálů ze světelných zdrojů a více než 90 % materiálů z malých a velkých
elektrozařízení.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími
elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.
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Došlo ke změně přidělování slev za třídění odpadů. Přidělování ekobodů bylo
zjednodušeno a důraz je kladen především na snížení objemu směsného komunálního
odpadu, jehož skládkování dle nových právních předpisů bude rok od roku dražší. Více
informací k Pravidlům MESOH a jiné naleznete na webových stránkách města
https://www.destna.cz/prakticke-informace/odpady/.
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