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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení občané, čtenáři,
červen je měsícem Deštenské pouti. O pouti se můžete těšit na atrakce na
parkovišti u Jednoty po celý víkend, v sobotu se jděte podívat na fotbalové
utkání starých gard, v neděli se uskuteční mše svatá v kostelíku sv. Jana
Křtitele v bývalých Svatojánských lázních. Doufejme v pěkné počasí a
v to, že se naše rodiny a kamarádi opět setkají ve šťastnější době než té
„koronavirové“.
Zasedání zastupitelstva
Jednání v květnu se konalo v kulturním domě za účasti osmi zastupitelů a čtyř hostů z řad
veřejnosti (včetně zaměstnanců města). Zápis z tohoto jednání je uložen na podatelně
MěÚ. Na programu bylo, mimo jiné:
- Upravili jsme Ceník služeb, kdy se snížila cena za palivové dřevo.
- Prodali jsme několik pozemků, které byly již využívány jako předzahrádky nebo
zápraží. Propachtovali jsme pozemek ke včelaření.
- Odpustili jsme nájem (pachtovné) za období od 12.3. do 11.5. podnikatelům
využívajícím městské prostory, tito nemohli živnost provozovat.
- Rozhodli jsme o partnerství se slovenskou obcí Šávol´; o začlenění katastrálních území
do působnosti Místní akční skupina Česká Kanada na rok 2021 – 2027 a o vypracování
Integrované strategie.
- Schválena byla inventarizace, účetní závěrky, závěrečný účet, vše za rok 2019.
- Informoval jsem o získaných dotacích z Jihočeského kraje.
- Projednali jsme stavební úpravy ve škole – „Modernizace ZŠ Deštná“, rozhodli o úvěru
ve výši 6 mil na kofinancování této akce, dotace bude ve výši 4.750 tis. Kč. Zároveň
rozhodli o podání žádosti o dotaci na „Vybavení ZŠ Deštná“ v 11. výzvě MAS Česká
Kanada z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
- Odložen byl bod Vodné a Stočné pro odečtové období 2020 - 2021, který bude
projednán na červnovém zasedání.
- Postupně upravujeme rozpočet na tento rok kvůli koronaviru, už jsou udělány změny ve
výši cca 3 mil. Kč (cca 20%) v daňových příjmech. Sledujeme další prohlášení a kroky
Vlády, která chce obcím další prostředky vzít. Na základě těchto kroků budeme
rozpočet dále upravovat. Bohužel se neuskuteční některé investice a opravy. Výhled do
dalších let je nejasný, budeme upravovat Program rozvoje města a Rozpočtový výhled.
Elektrokola
Město nabízí pronájem 4 elektrokol opět s nižší cenou pro osoby starší 55 let. Pronájem
si domlouvejte dopředu telefonicky nebo na MěÚ. Ke kolu dostanete mapku
s vyznačenými trasami okolí Deštné. Využít můžete také seriál Cyklovýlety Antonína
Stáry na www.destna.cz.
Muzea
Letecké a Provaznické muzeum jsou otevřena pro veřejnost. Navštívit je můžete opět od
úterý do neděle. Aktuální informace nalezenete na webových stránkách města.
David Šašek, DiS., starosta
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V souvislosti s omezením výuky v naší Základní škole jsme mimořádné podmínky využili
k tomu, abychom již nyní zahájili v objektu školy stavební práce (15.5.), realizované v
projektu „Modernizace ZŠ Deštná“ reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012023,
s podporou dotace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). O
prázdninách tak bude možné dokončit rekonstrukci WC ve 2. NP školy, poté budeme
pokračovat rekonstrukcí učeben přírodopisu, jazyků a informatiky, WC v 1. NP a
vybudováním bezbariérového vstupu do školní budovy.
Souběžně s tím pracujeme na přípravě projektu – „Vybavení ZŠ Deštná“. V tomto novém
projektu budeme usilovat o dotaci v rámci 11. výzvy MAS Česká Kanada opět z programu
IROP. Tentokrát je projekt zaměřen na vybavení rekonstruovaných učeben nábytkem a
výpočetní technikou a na vybudování venkovní učebny přírodopisu ve dvoře školy.
Věříme, že zmodernizovaná škola ještě více podpoří rodiče i děti v tom, aby si školní
docházku zvolili právě u nás.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jubilantům k významným narozeninám
Paní
Panu
Paní
Panu
Panu
Panu

Marii Drsové
Pavlu Šindelářovi
Jaroslavě Poslušné
Petru Kubinovi
Liboru Truhlářovi
Igoru Kudláčkovi

z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do života vítáme
Denisu Plachou a Terezu Šenkýřovou
Oběma děvčatům přejeme hodně zdraví, štěstí, radostné dětství a rodičům
blahopřejeme.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECHNICKÝ ÚSEK MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací technického úseku města Deštná v květnu 2020:
- V lokalitě Za školkou jsou k dnešnímu dni hotové rozvody elektrické energie, veřejné
osvětlení, kanalizace a vodovod. Začínáme s přípravou podkladu pro komunikaci.
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- Hřbitovní zeď je hotová, schválená od památkového ústavu. Pohledová strana je
z původního kamene staré zdi, nově je udělána hlava z červené tašky bobrovka, vnitřní
strana omítnuta a po vyschnutí bude nabílena. Z venkovní strany nebude zeď omítnuta.
- Dále je hotová rekonstrukce márnice. Střecha je z červené bobrovky, zdi omítnuty
vápennou omítkou, po vyschnutí budou nabíleny.
- V kulturním domě - přísálí jsou hotovy rozvody elektrické energie, vody a odpady.
Začínáme s přípravou stěn pro obklady.
- Byla vyasfaltována Podfarská ulice, opraveny a vyasfaltovány dva propadlé kanály a
také díry v komunikacích po opravách vodovodu.
- Dále pak provádíme pravidelnou údržbu cest, chodníků, budov, vodovodu a úpravny,
kanalizace a ČOV a všeho dalšího nutného pro bezproblémový chod Deštné a Lipovky.
Připravujeme na rok 2020:
- Připojení nového vrtu na úpravnu vody.
- Dešťovou kanalizaci do vsaků v lokalitě Za školkou.
- Opravu WC a umývárny ve školce.
- Dodělání další části chodníku v urnovém háji.
- Modernizaci dětského hřiště.
- Výměnu a doplnění vstupních dveří a prosklených stěn na ZS.
- Výmalbu chodeb na zdravotním středisku.
- Opravu střechy na dolní části čp. 9.
- Opravu veřejného osvětlení u školky.
Upozornění pro občany – skládka větví
Upozorňujeme občany, že na tuto skládku patří pouze větve, ne pařezy a hlavně ne prkna
plná hřebíků a dalších kovových částí!
Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a termíny svozu v roce 2020:
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
Červen - pondělí 8.6. a 22.6. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní.
Červen - pondělí 8.6. a 22.6. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Červen v pátek 5.6. a 19.6. 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.
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Velkoobjemový odpad vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem v den svozu
tříděného odpadu od 13 do 15 hodin nebo po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.
Re-Use centrum navštivte celoročně v prostoru za městským úřadem v den svozu
tříděného odpadu od 13 do 15 hodin nebo po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.
Sběrné místo u školní kuchyně bude v červnu otevřené poslední sobotu v měsíci 27.6.
od 11:00 do 14:00 nebo po zavolání na telefon 607 937 291 – P. Kučera.
Ve sběrném místě vybíráme pouze tyto odpady:
Baterie, barvy, spreje, železný odpad, žárovky a zářivky.
Elektroodpad (lednice, pračky, sporáky, televize, počítače, monitory, vysavače,
mobily, mikrovlnky, atd.). Malé elektrospotřebiče je možné také odložit do kontejneru u
zadního vchodu do KD a do kontejneru ve vestibulu MěÚ.
Lesy – kůrovec
Všichni víme, jaká je v současné době kalamitní situace v našich lesích, dřevo je téměř
neprodejné, větve na štěpku nikdo nechce. Není však možné nechat dřevo jen tak stát
v lese. Buď je již bez kůry a bude se lámat, většinou pak spadne k sousedovi, který již má
hotovou oplocenku a nasázené mladé stromky nebo je v něm kůrovec, který za chvíli
vyletí na další ještě nenapadené stromy. Až nebude mít smrk, pustí se do borovice a
modřínu a pak již uvidíme až do Lodhéřova. Vlastníci lesů, kteří chtějí poradit, o jaké
dotace můžou žádat, ať již o podporu na kůrovcovou kalamitu, vysázení nových stromků
nebo stavbu oplocenky, zastavte se za námi na úřadě, rádi vám poradíme. Ti z vás, kdo se
již o les nechtějí starat nebo to nezvládají, zastavte se, město vaši holinu odkoupí a postará
se o vysazení nového lesa, tentokrát již smíšeného.
Palivové dřevo
– 138 Kč/prm – větve 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.
Napouštění bazénů
Chcete-li napouštět bazén z vodovodní přípojky, napouštějte jej pomalu a mimo
odběrovou špičku, nejlépe přes noc. Při velkém a rychlém odběru hrozí rezavé zbarvení
napuštěné vody u vás i u okolních odběratelů.
Tato situace se děje nárazovými změnami hydraulických poměrů v síti. V případě
překotného napouštění bazénů z vodovodu pro veřejnou potřebu se začnou uvolňovat
usazeniny z vnitřního povrchu vodovodní sítě a tím dojde k zakalení vody. Tento problém
se pak netýká pouze vlastního místa odběru, ale často i poměrně širokého okolí.
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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Oprava márnice na hřbitově.

Oprava hřbitovní zdi a pilířů u hlavní brány.

Modernizace ZŠ Deštná.

Modernizace ZŠ Deštná.
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Práce na veřejném osvětlení, vodovodu a kanalizaci v lokalitě Za školkou.

Práce na veřejném osvětlení, vodovodu a kanalizaci v lokalitě Za školkou.

ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
JÍDELNÍ LÍSTEK ČERVEN 2020
03.06. ST Fazolová s mrkví
04.06. ČT S jarní zeleninou a s kapáním
05.06. PÁ Boršč s červenou řepou
08.06.
09.06.
10.06.
11.06.
12.06.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Dýňový krém
Vločková s vejcem
Čočková
Pórková
Zelná se smetanou

15.06.
16.06.
17.06.
18.06.
19.06.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Hrášková
Rybí se zeleninou
Z vaječné jíšky
Přidělaná s koprem
S masovou rýží

22.06. PO Krupicová s vejcem
23.06. ÚT Z míchaných luštěnin

Krůtí na zelenině, těstoviny
Vepř. krkov. pečená, duš. špenát, brambor
Bramborové šišky s mákem, mléko

Zapečené rybí filé, brambor, mrkvový salát
Svíčková na smetaně, knedlík, čaj
Špecle se sýrovou omáčkou a kuřecím masem
Vepřové maso na kmíně, brambor
Rizoto z vepřového masa a zeleniny, zel. salát
Pečené kuře po provensálsku, brambor, kompot
Vepřové maso po italsku, těstoviny
Vepřová krkovice po selsku, bramb. knedlík, zelí
Přír. mletý karbanátek se sýrem, brambor, okurk. salát
Bavorské vdolečky s marmeládou a tvarohem
Bratislavské vepřové plecko, houskový knedlík
Zapečené těstoviny s uzeným masem a brokolicí
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24.06. ST Kapustová s mrkví
25.06. ČT Z fazolových lusků
26.06. PÁ Česneková s bramborem

Štěpánská hovězí pečeně, rýže
Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, obloha
Bramborový guláš, chléb

29.06. PO Nudlová s pažitkou
30.06. ÚT Květáková

Zeleninové lečo s klobásou, brambor
Hovězí kostky na česneku, rýže

MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v měsíci květnu
11. května se konečně zase otevřela školka a s radostí jsme se všichni shledali. Chodí
nás méně, ale to nevadí. Užíváme si společné chvíle a jsme vděční, že si zase můžeme hrát
dohromady a vše se pomalu vrací do běžného života.
Třída "Broučků" v květnu pilně cvičila znalosti a dovednosti k nástupu do první třídy.
Dále si povídali o naší planetě a vesmíru. Každý si dokonce vytvořil svoji zeměkouli.
Poslední týden v květnu probírali téma voda. Vydali se do přírody a pozorovali vodu v
potoce, rybníce a povídali si o dalších skupenstvích vody.
Třída "Soviček" si zase povídala o rodině, o živé a neživé přírodě a o smyslech. Děti si
namalovaly obrázek své rodiny, vytvořily včelí úl a také si zkusily malovat prstovými
barvami abstrakci. Sovičky se také vydaly na dlouhou vycházku, kde pozorovaly přírodu
kolem sebe, nasávaly vůni květin a pohrály si na kraji lesa.
Úspěšně také proběhl zápis do MŠ na školní rok 2020/2021. Přihlásilo se 11 dětí a my
se už na nové kamarády moc těšíme.
S radostí již očekáváme červen a doufáme, že nám přinese více teplých dní, které
strávíme na zahradě školky či v přírodě.
I vám všem přejeme mnoho krásných slunečných dní.
kolektiv učitelek MŠ
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KULTURA, ZAJÍMAVOSTI, OSTATNÍ
Dětský tábor Deštná – 6. díl

Rok 1994 (od 2. července do 13. srpna)

Čtvrtý ročník tábora v Deštné se uskutečnil pod názvem „Sportovní tábor Deštná“ a byl
ve znamení mnoha novinek a změn. Název „Sportovní tábor Deštná“ se ujal na několik
dalších let. Účastníci tábora byly opět hlavně děti z Prahy. V roce 1994 jsme poprvé do
Prahy pro děti vypravovali autobusy - celkem sedm. 2. července jel autobus do Prahy
pro děti prázdný a pak už vždy do Prahy i zpět plný dětí a nakonec 13. srpna jel prázdný
z Prahy. Najímal jsem si autobusy pana Koláře z Gabrielky, pana Švarce z Mezné, pana
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Michálka z Otína, někdy z JZD Kalich v Kamenici nad Lipou a jen velmi vyjímečně
z ČSAD v Jindřichově Hradci. V roce 1994 se uskutečnilo celkem šest týdenních běhů
(turnusů). Táborové běhy jsem prodloužil ze sedmi na osm dnů. Začínalo se v sobotu
dopoledne a končilo následující víkend také v sobotu dopoledne. Takže při střídání běhů v
sobotu dopoledne byl tak trochu „blázinec“: stávající děti odjížděly, přijížděly nové děti a
zároveň některé zůstávaly na další týden. Byl to velký nápor na organizaci a hlavně na
všechny oddílové vedoucí. Takto jsme to praktikovali až do roku 2010. Počínaje rokem
2011 se sice děti střídají rovněž v sobotu, ale tak, že dopoledne přibližně do 10 hodin
odjedou stávající děti a mezi 13. a 15. hodinou pak přijíždějí děti nové. Takže máme
chvilinku pauzu na úklid a na přípravu dalšího běhu.
V roce 1994 se počet dětí dále zvyšoval. Na každém běhu bylo již sedm oddílů. Vedoucí
nejmladších oddílů vždy měli ještě k ruce instruktora. Abychom vše dobře zvládali, zavedl
jsem ještě funkci zdravotníka tábora a sportovního vedoucího. Děti také musely po
příjezdu projít zdravotním filtrem neboli zdravotní prohlídkou (krk, vlasy, teplota a
váha). Celkem se v roce 1994 během šesti týdnů o děti staralo 30 vedoucích a 10
instruktorů. Dohromady jsme měli postaveno 25 stanů. Polovinu z nich jsem nakoupil,
zbylé jsem si opět vypůjčil od ROH v nemocnici v Benešově. Dále jsem pro děti nakoupil
míče, tenisové rakety, pálky na stolní tenis, branky, florbalky, hokejky, hokejové helmy,
stopky, pásma, létající talíře, tenisové trenažéry, karimatky, jízdní kola (pro menší děti
BMX a pro větší horská kola) a další potřebný sportovní materiál. Později jsem každý rok
přikupoval hlavně stany a kola, takže za pár let jsem tábor již plně vybavil a nemusel si nic
od nikoho půjčovat. Dnes například pro děti máme k dispozici 32 jízdních kol různých
velikostí a okolo 50 stanů převážně typu Mallorca lux. Tento velký stan má dvě
závěsné ložnice a velkou předsíň. Každá z ložnic je pro tři dospělé, ale my do jedné
ložnice ubytováváme pouze dvě děti, aby měly vetší pohodlí. Takže v jedné Mallorce jsou
celkem čtyři děti. V roce 2016 na podzim se mi podařilo za výhodnou cenu odkoupit větší
množství stanů Mallorca lux od jedné slovenské cestovní kanceláře v Piešťanech, která
rušila svůj stanový kemp u moře v Itálii. Celkem to bylo 3 tuny materiálu. Takže od roku
2017 děti ubytováváme v krásných zánovních stanech s pevnější ocelovou konstrukcí.
Předtím naše staré stany měly hliníkovou konstrukci, která se velmi často při velkých
bouřkách lámala.
V roce 1994 přijelo na jeden týden 61,7 % dětí, na dva týdny 38 % dětí, na tři týdny nikdo
a na čtyři týdny 0,3 %. Je vidět, že se začala zkracovat délka pobytu dětí na táboře.
Nejoblíbenějším se stal týdenní pobyt (což platí do dnešních dnů).
Na každém běhu se hrála celotáborová hra „Lov jestřábíků“. Každý oddíl hrál tuto hru
samostatně a vždy byly vyhlášeny tři nejlepší děti, které dostaly diplomy a sladké i věcné
odměny.
V roce 1994 poprvé fotografujeme barevně. Od prvního ročníku našich táborů jsou děti
zvyklé, že si na památku domů odvezou fotografii svého oddílu. Dále pořizujeme
momentky ze všech činností dětí na táboře, fotografie areálu tábora, města Deštné a též i
fotografie ze všech výletů. Od roku 2003 jsme začali dětem soubory fotografií z činností
na táboře nahrávat na CD nosiče. Od roku 2018 soubory fotografií pro děti nahráváme na
úložiště na internet.
V roce 1994 poprvé objednáváme na tábor 2 kabinkové chemické eko WC od firmy
Provapo. Jeden záchod pro chlapce a jeden pro děvčata. Umístěny byly pod topoly
v levém rohu hřiště z pohledu od kabin. Záchody jsme měli pouze v pronájmu – tedy
pouze na 6 týdnů. Na konci tábora si pro ně firma zase přijela.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Zpravodaj Deštenska

V roce 1994 poprvé pro děti sjednáváme úrazové pojištění u pojišťovny Uniqa.
I v roce 1994 se konal v prostorách mateřské školy (bývalá školka v přírodě) konkurenční
tábor pana Marečka z Prahy.
V roce 1994 probíhalo Stravování dětí ve školní jídelně při mateřské škole. Chodili jsme
tam na snídaně, obědy i večeře. Svačiny si z jídelny děti vozily na káře hned po obědě na
tábor, kde jsme jim je pak ve 14.30 hod vydávali. Druhé večeře jsme připravovali pro děti
přímo v areálu tábora. Zavedl jsem novinku: dětem jsme jako druhé večeře mazali chleba
s máslem a jahodovou marmeládou, což si velmi oblíbily. Tyto originální druhé večeře
jsou tradicí na našem táboře až do dnešních dnů. Stejným způsobem jsme se ve školní
jídelně stravovali i v roce 1993. Ve školní jídelně se stravovaly vždy i děti pana Marečka.
Předtím, v letech 1991 a 1992, jsme se stravovali (obědy a večeře) v restauraci, která byla
tenkrát na místě, kde je nyní prodejna COOP. Ostatní jídla (snídaně, svačiny a druhé
večeře) jsme tehdy dětem připravovali přímo na táboře.
V roce 1994 jsme večerní mytí (mycí linku) museli organizovat již po čtyřech skupinách:
1. skupina – děvčata 1. až 4. oddíl, 2. skupina – chlapci 1. až 4. oddíl, 3. skupina – děvčata
5. až 7. oddíl a 4. skupina – chlapci 5. až 7. oddíl.
1. běh se uskutečnil ve dnech 2. až 9. července. Z programu 1. běhu vybírám sobotu
2. července (bylo jasno, bezvětří a 32°C ve stínu): dopoledne – příjezd a ubytování dětí,
odpoledne – 1. a 3. oddíl koupání v Horní Radouni, 2., 5. a 6. oddíl koupání u Rytíře a
4. oddíl se 7. oddílem koupání na Třešňovci, večer – osobní volno. V pátek 8. července
jsme v rámci sportovního odpoledne sehráli přátelské utkání s táborem pana Marečka a
i tentokrát (stejně jako v loni) jsme zvítězili 3:2 na zápasy: stolní tenis 4:2, fotbal mladší
0:3, fotbal starší 2:0, přehazovaná 2:3 a vybíjená 2:0. Na závěr sportovního odpoledne si
děti z obou táborů zaběhaly štafety. Z jídelníčku 1. běhu vybírám čtvrtek 7. července:
snídaně – vaječná topinka, čaj, oběd – hovězí polévka, hovězí maso, rajská omáčka,
houskový knedlík, svačina – houska, pomazánka z rybího filé, večeře – francouzské
brambory, zelný salát, druhá večeře – chléb s máslem a marmeládou.
Prvního běhu se zúčastnilo 57 % dětí z Prahy. Nejstarším účastníkem byl patnáctiletý
Richard Čečil z Prahy, který byl na táboře již počtvrté (tedy zatím vždy od založení
tábora). Nejmladším byl šestiletý David Vyskočil z Jihlavy. Poprvé za čtyři roky nebyl
nejmladším účastníkem Jan Zedník – tomu bylo v roce 1994 sedm let.
2. běh se uskutečnil ve dnech 9. až 16. července. Na druhý běh přijelo 76 dětí, což byl
dosavadní rekord. Staralo se o ně 10 vedoucích a 5 instruktorů. Z programu 2. běhu
vybírám pondělí 11. července: dopoledne – 1. oddíl tenis, 2. oddíl atletika, 3. oddíl
prohlídka města Deštná, 4. oddíl časovka jednotlivců do vrchu, 5. oddíl atletika, 6. oddíl
cyklistický výlet na Čertův kámen a 7. oddíl stolní tenis, odpoledne - 1. oddíl vycházka do
okolí, 2. oddíl vycházka do lesa, 3. oddíl cyklistický výlet na Čertův kámen, 4. oddíl tenis,
5. a 6. oddíl časovka jednotlivců do vrchu a 7. oddíl míčové hry, večer všechny oddíly
osobní volno. Jídelníček v pondělí 11. července vypadal takto: snídaně – chléb, párky, čaj,
oběd – boršč, žemlovka, čaj, svačina – houska, budapešťská pomazánka, čaj, večeře –
hovězí maso na zelenině, brambor, druhá večeře – chléb s máslem a marmeládou. Jinak
k pití děti mají vždy přímo na táboře volně k dispozici vodu se šťávou v termosu
s výpustným ventilem.
Druhého běhu se zúčastnilo 72 % dětí z Prahy. Nejstarším účastníkem byl patnáctiletý
Jiří Kroutil z Prahy. Nejmladším byl opět šestiletý David Vyskočil z Jihlavy.
3. běh se uskutečnil ve dnech 16. až 23. července. Na třetí běh přijelo 78 dětí, což byl
nový rekord. Staralo se o ně opět 10 vedoucích a 2 instruktoři. Kalendář přírody na
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3. běhu vypadal takto: sobota 16. července - jasno, 28°C, neděle 17. července - jasno,
bouřka, 29°C, pondělí 18. července - oblačno, bouřka, 24°C, úterý 19. července - zataženo,
bouřka, 18°C, středa 20. července - zataženo, 20°C, čtvrtek 21. července - jasno, 28°C,
pátek 22. července - jasno, 30°C, sobota 23. července - jasno, 32°C.
Ve čtvrtek 21. července dopoledne proběhly celotáborové štafetové závody. Zvítězila
štafeta ve složení: Jan Jarošek, Eliška Březinová, Lenka Pospíšilová, Lukáš Bařinka,
Lukáš Petro (syn známého redaktora a spisovatele), Lenka Janotová, Bára Šimečková a
Linda Mišková.
V pátek 22. července proběhlo sportovní odpoledne s táborem pana Marečka, výsledky
se nám ale nezachovaly…
Na každém běhu máme vypracovaný rozpis ubytovaných dětí v jednotlivých stanech.
Tak například na 3. běhu ve stanu číslo 14 s názvem Tahiti byly ubytovány tyto děti: Jan a
Jakub Jaroškovi, Tomáš Nettl a Lukáš Tittelbach (syn bývalého sportovního redaktora TV
NOVA) – všichni z Prahy.
Ve čtvrtek 21. července se večer konala celotáborová soutěž Miss a Missák 3. běhu:
výsledky: mladší dívky – Bára Šimečková, starší dívky – Petra Goldšmídová, mladší
chlapci - Richard Nedbal a starší chlapci – Jan Jarošek (všichni z Prahy).
Třetího běhu se zúčastnilo 55 % dětí z Prahy. Nejstarším účastníkem byl patnáctiletý
Lukáš Petro z Jindřichova Hradce. Nejmladším byl sedmiletý Jan Šimečka z Prahy.
4. běh se uskutečnil ve dnech 23. až 30. července. Celý týden bylo tropické počasí, jasno
s teplotami od 32°C do téměř 37°C. Největší událostí čtvrtého běhu byly oslavy 700 let
města Deštná v sobotu 23. července a v neděli 24. července. S dětmi jsme se v sobotu
23. července od 11 h zúčastnili exkurze do Delany, po obědě jsme se dívali na utkání
v kopané žen Deštná – Obrataň. Deštná zvítězila, ale bohužel přesný výsledek zapsán
v kronice nemáme (nenašel jsem ho ani v almanachu „100 let organizované tělovýchovy
v Deštné“). Na závěr prvního dne oslav proběhl na hřišti od 23 h slavnostní ohňostroj za
účasti stovek diváků. Již třetí den po sobě byly tropické teploty. Ještě ve 22 h bylo 25°C.
Rakety létaly z prostoru za levou brankou z pohledu od kabin. Vše bylo vyprahlé, suché a
protože vál mírný východní vítr, rozpálené zbytky raket padaly na naše stany a do pole
hned vedle stanů. Byl to rachot. Naštěstí jsme stačili vodou pokropit střechy všech stanů a
doutnající zbytky raket zašlapávat, takže k žádnému požáru nedošlo. Pouze jeden stan měl
propálenou střechu. Pro naše děti a ostatní občany podívaná hezká, ale pro nás vedoucí
čtvrt hodina strachu o záchranu našeho majetku!
V neděli 24. července jsme se pak byli po obědě s dětmi podívat na náměstí, kde probíhala
výstava historických vozidel.
Čtvrtého běhu se zúčastnilo 39 % dětí z Prahy. Nejstarším účastníkem byla patnáctiletá
Monika Balcarová z Prahy. Nejmladším byla šestiletá Zuzana Divišová z Deštné.
5. běh se uskutečnil ve dnech 30. července až 6. srpna. Celý týden bylo opět tropické
počasí s ještě vyššími teplotami, než na 4. běhu. Celých osm dní bylo jasno, bezvětří a
teploty stoupaly hodně nad 30°C. V sobotu 30. července dokonce padl teplotní rekord za
posledních 219 let – naměřená teplota byla 36,7°C. Každý den bylo na programu
koupání v Horní Radouni, na Rytíři nebo na Třešňovci. V úterý 2. srpna byla noční
bojovka, ve středu 3. srpna byl po večeři táborák (ohniště jsme měli za hřištěm nad
tenisovým kurtem, přibližně v místech, kde je nyní doskočiště). V pátek 5. srpna se večer
konala diskotéka.
Pátého běhu se zúčastnilo 30 % dětí z Prahy. Nejstarším účastníkem byl čtrnáctiletý Jiří
Malhaus z Týna nad Vltavou. Nejmladším byl sedmiletý Martin Šelepa z Dírné.
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6. běh se uskutečnil ve dnech 6. až 13. srpna. Kalendář přírody vypadal takto: sobota
6. srpna – jasno, 36°C, neděle 7. srpna – jasno, bouřka, 28°C, pondělí 8. srpna – oblačno,
bouřka, 26°C, úterý 9. srpna – zataženo, přeháňky, 22°C, středa 10. srpna – oblačno,
bouřka, 27°C, čtvrtek 11. srpna oblačno, vítr, 25°C, pátek 12. srpna – zataženo, přeháňky,
18°C a sobota 13. srpna – zataženo, vítr, přeháňky, 22°C.
Na každém běhu jsme v kronice vedli přehled o vítězích a o předaných diplomech a
odměnách ve třech prestižních soutěžích: cyklistická časovka jednotlivců, turnaj ve
stolním tenise a turnaj v tenise. Například výsledky 6. oddílu na 6. běhu vypadaly takto:
Cyklistická časovka – 1. Petr Jareš a David Vycpálek, 2. Jindřich Volný, 3. Radek Pošta,
Turnaj ve stolním tenise: 1. Jindřich Volný, 2. Lukáš Kořán, 3. Tomáš Kořán, Turnaj
v tenise: 1. Veronika Hrušková, 2. Jan Pošta, 3. Eva Bílá.
Jak jsem už psal výše, náš tábor se stravoval ve školní jídelně (měli jsme označení
TENIS). Spolu s naším táborem se ve školní jídelně stravovaly i děti z tábora pana
Marečka (označení MAREZ). Rozpis stravování na 6. běhu vypadal takto: Snídaně –
7.15 – 8.00 hod MAREZ, od 8.00 hod TENIS, Oběd – 11.30 – 12.15 hod MAREZ, od
12.15 hod TENIS, Večeře – 18.00 – 18.45 hod MAREZ, od 18.45 hod TENIS. Děti pana
Marečka chodily první, protože byly ubytované v dolní budově mateřské školy přímo nad
školní jídelnou (tam, kde byla kdysi školní družina).
Výsledky celotáborové hry „Lov jestřábíků“ na 6. běhu: 1. oddíl – David Buňata,
2. oddíl – Alena Bílá, 3. oddíl – Radek Melichar, 4. oddíl – Martin Čech, 5. oddíl – Karla
Dobnerová, 6. oddíl – Jindřich Volný a 7. oddíl – Jiří Malhaus.
Celý tábor v úterý 9. srpna sehrál hru „Shánění razítek“. Děti byly rozděleny po čtyřech
hráčích do jednotlivých hlídek a za úkol měly co nejdříve sehnat co největší počet razítek
po městě Deštná. Zvítězila hlídka ve složení Ondřej Mrkvan, David Buňata, Josef Jičínský
a Dominik Šťastný. Sehnala celkem 47 razítek. Například: Obuv Závodná, Obchod u
Kučerů, Autodoprava Rojdl Ludvík, Cukrárna Alena Kuchařová, Kadeřnictví – holičství
Jana Čejnová, Potraviny Rozsíval, Výroba a oprava rybářských potřeb Jan Hlavsa, Dampo
prodejna řeznictví – uzenářství, MUDr. Josef Liškař praktický zubní lékař, Bistro –
občerstvení Stanislav Jelínek kulturní dům, Pošta Deštná, Obecní úřad Deštná a další. O
této hře pak do zářijového čísla Zpravodaje města Deštná napsal hezký článek pan Martin
Šole. V článku „Razítka“ pan Šole mimo jiné píše: „Dne 9. 8. 1994 se v Deštné objevila
nová táborová hra, která nevídaně kvalitně připravuje děti pro budoucí život. Ze
sportovního stanového tábora u hřiště vyběhla děcka ve skupinkách do ulic Deštné shánět
co největší množství razítek od místních podniků, podnikatelů a úřadů (obecní, poštovní a
farní).
Hra skutečně ze života! Každý z vás jistě zažil situaci, kdy běžel z úřadu do úřadu, kdy
jedno razítko podmiňovalo druhé, kdy jste si museli nechat zaplnit jakési nesmyslné
formuláře těmito magickými obdélníčky či kolečky, aby vám bylo něco uznáno či přiznáno,
něco povoleno či dovoleno, něco potvrzeno, převedeno či prodlouženo. No, a vzpomeňte
si, jak vás tato situace zastihla nepřipravené, jak vás tento razítkový maraton rozladil a
jak vás vyvedlo z míry, když vám někde dokonce razítko odepřeli. Neměli jste dostatečný
trénink už z mládí! Ne tak děti ze sportovního tábora v Deštné!
Borci z vítězné pětice nasbírali za pouhé dvě hodiny padesát razítek! To je výkon, o kterém
se většině z nás může pouze zdát. (Pro srovnání: v Deštné se v souč. době vyskytuje cca 70
ks razítek). Tyto děti při vstupu do světa dospělých již úřední šiml neutahá. Vědí, že úspěch
se mimo jiné měří i počtem získaných razítek.“
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Šestého běhu se zúčastnilo 22 % dětí z Prahy. Nejstarším účastníkem byl opět
čtrnáctiletý Jiří Malhaus z Týna nad Vltavou. Nejmladším byla sedmiletá Barbora Bekrová
z Prahy.
Závěrem: V roce 1994 na tábor do Deštné přijelo o 85,8 % více dětí, než v roce 1993.
Z celkového počtu dětí bylo 37 % děvčat a nejvíce dětí bylo ve věkové skupině osm až
dvanáct let (80,5 %!). 12,8 % dětí bylo u nás na táboře i v roce 1993, z toho bylo
10,2 % podruhé, 1 % potřetí a 1,6 % počtvrté (tedy vždy od založení našeho tábora).
Vl. Zedník
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Natáčení České televize v Deštné
Ve středu 29. dubna k nám do Deštné přijel štáb České televize, aby zde natáčel
reportáž o letním dětském táboře. Pro potřeby natáčení jsem přivezl 5 našich táborových
dětí z blízkého okolí: Michala Gregu z Kamenice nad Lipou, Michala Krajníka
z Jindřichova Hradce, Jakuba a Kristiána Pavlátovi ze Stádlece a Robina Jelena
z Komárova. Jednalo se o děti, které k nám na tábor jezdí už několik let – například
M. Krajník už 6 let. Nezapomněl jsem přivést i jedno „dítě dítěte“ – což byl M. Grega,
jehož maminka u nás na táboře byla v devadesátých letech minulého století. Pro děti jsem
měl připravena stejná žlutá táborová trička s naším znakem na zádech a černé kraťasy.
Televizní štáb nejdříve natáčel v obřadní síni MěÚ Deštná, kde zrovna probíhala výstava
„Letní dětský tábor Deštná 1991 – 2020“. Zde byly v zájmu kamery hlavně vystavené listy
ze starých táborových kronik a fotografie z činností na táboře. Poté jsme se přesunuli na
hřiště, kde se natáčely rozhovory v místech, kde v létě máme postaveny naše stany. Kluci
si také pod vedením Martiny Zedníkové zacvičili a zahráli fotbal – byli šťastni, že se
můžou po měsíci a půl proběhnout po hřišti! Na závěr jsme se s televizním štábem vyfotili.
Klukům se natáčení moc líbilo, užili si legrace, zasportovali si a hlavně byli rádi, že měli
změnu od každodenní domácí karantény. Když jsem je po natáčení rozvážel v autě do
jejich domovů, nadšeně si povídali hlavně o letním táboře v Deštné, na který se již moc
těší!
Vysílání proběhlo 1. května od 18.45 hod ve Zprávičkách na Déčku České
televize. Kdo by se chtěl na naše táborové děti podívat, zde je odkaz:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/220411000160501
Na fotografiích jsou momentky z natáčení.
Vl. Zedník
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Otevřený dopis Agry Deštná, a.s. a Svatojánského pramene s.r.o.
(pozn. redakce: dopis bude projednán na zasedání zastupitelstva v červnu)
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Z NAŠÍ KNIHOVNY
Zprávy z knihovny
Dobrý den vážení čtenáři. Připomínáme, že knihovna je otevřena v úterý od
13,30 hod. do 18,00 hod. a ve čtvrtek od 13,00 hod. do 18,30 hod. Při návštěvě knihovny
je nutno, tak jako v současné době všude, dodržovat určité hygienické postupy, ale to vás
nemusí od návštěvy knihovny odradit. Knihy, které vracíte, jsou uloženy do karantény a
tam si pár hodin poleží, než si je může půjčit další čtenář. Ovšem nemusíte mít strach,
zajímavých knih tu máme dostatek. Začátkem května jsme obdržely z knihovny
v Jindřichově Hradci v rámci výměnného fondu spoustu nových knih všeho druhu.
Dokonce, a to je novinka, máme k vypůjčení i audio knihy. Na zkoušku tedy jenom čtyři.
Severská detektivka „Ve slepé uličce“, kterou napsal Henning Mankell a čte Jiří Vyorálek
jsou to 2 CD MP3 - 17 hodin 16 minut. Další audioknihou je první část trilogie Milenium
Steiga Larssona „Muži, kteří nenávidí ženy“. Tuto
audioknihu čte Martin Stránský 15 hodin a je také 2 CD
MP3. Pokud by tento čas byl příliš dlouhý můžeme vám
půjčit „Povídky malostranské“ Jana Nerudy v podání
Luďka Munzara, Ladislava Mrkvičky, Jiřího Hromady,
Miroslava Táborského nebo Jana Hartla, nad těmi strávíte
příjemné 3 a ¾ hodiny.
Poslední audioknihou „Život byl pes“ Heleny Rytířové
vás bude provázet třiapůl hodiny Jiří Lábus. Voříšek
jménem Život vypráví své roztomilé nebojácné psí
paměti.
LiSt.

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Osamělý křížek s pohnutým dějem
Při mých cestách vlakem z Veselí nad Lužnicí do Jindřichova Hradce
mne vždy zajímal osamělý křížek uprostřed lánu pole. Stojí blíže stanice
Doňov, s horizontem domů obce Újezdec. Bylo vidět, že všechny
zemědělské mechanizmy jej pietně objíždějí. V mé romantické mysli se
střídaly představy, kdo, a proč, tento osamělý kříž postavil. Při každé své jízdě jsem
neopomenul potěšit se pohledem na něho, jak zde stojí v letním žáru, i v závěji mrazivého
sněhu.
Až náhodně, v pozdějším čase, jsem se dozvěděl vše, co uspokojilo moje otázky.
Příběh osamoceného kříže v poli je dramatický a smutný.
Při pouťové zábavě o svátku sv. Jana Křtitele v Mnichu u Deštné (v roce 1930) seděli v
místní hospodě spolu dva mladí lidé – děvče stále plakalo. Zdejší lidé je neznali, ale po
tragické události zjistili, o koho šlo. Mládenec Bohumír Havel, 22 let, pocházel z Újezdce
blíže Doňova, děvče byla Marie Prášková, 17 let, která sloužila u sedláka, také v Újezdci.
Měli se spolu rádi, ale jak to leckdy bývalo, on z bohaté selské rodiny, ona chudá holka
– bohatý sedlák Havel nechtěl o sňatku s takovou "bídou" ani slyšet! Potom, podle
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pamětníků, zůstala jen tragedie. Zanedlouho byli oba mladí nalezeni v lese u Mnichu
mrtvi.
Z Deštné přivolaný lékař zjistil u obou smrt zastřelením. Nejdříve Havel zabil milou
Mařenku, potom zastřelil sebe. Oba mladé sebevrahy přenesli z márnice ke společnému
hrobu v rohu mnichovského hřbitova, kde byli místním farářem křesťansky pohřbeni.
Onen zmiňovaný kříž nechal postavit na svém poli otec zemřelého syna Bohumíra. Zda
přitom zpytoval své svědomí – nevíme.
Douška: Příhoda mi vytanula na mysli při pohledu na křížky, zachycené na cyklojízdách
pana Ing. Antonína Stáry, v jeho poznávacích reportážích Deštenska.
F.K.

CYKLOVÝLETY
DVORCE-DOBRÁ VODA-MYSLKOVICE-KRÁTOŠICE-BRANDLÍN
Dnešní výlet bude opět plný zajímavostí z našeho okolí, takže bez dlouhého úvodu nasedat
a jedem.
Vydáme se přes Chotěmice a Novou Ves a za Meznou u rybníka Těšín odbočíme doprava
a pohodlnou lesní cestou se dostaneme až na vršek U Malovce, kde jsou hned dva
telekomunikační vysílače a zároveň je odsud hezký výhled na rybník Vols, Tučapy a
Choustník. Sjedeme do vesničky Dvorce. Kromě hezké kaple sv. Vojtěcha a výklenkové
kapličky jsou zde zajímavé stavby, které připomínají, že zde byl skutečně kdysi poplužní
dvůr s tvrzí – proto původní název Dvořec – potom Dvorec – nyní název Dvorce. Jedná se
o hezkou patrovou stavbu u rybníčku s čp. 1, na které se však podepsalo pozdější
hospodaření JZD, vedle stojící menší objekt (bývalá vinopalna) a na okraji vsi již
polorozpadlý špýchar. Dva větší objekty nyní vlastní Obec Tučapy, pod kterou Dvorce
spadají, a z vinopalny je rekreační objekt. U špýcharu stojí kříž na památku padlým
vojínům v Karpatech.
Když projedeme kolem rybníka Návesník, tak na západním okraji vesnice stojí další
zajímavý kříž na památku jistého Josefa Kouby, který našel smrt v 1. světové válce ve
svých 24 letech. Pokračujeme polní a lesní cestou přes samotu U Antošů, kolem meandru
Černovického potoka, až dojedeme do Dobré Vody. Zašlou slávu bývalých lázniček se
sirným pramenem připomíná ještě studánka a kaplička, dříve kostelíček Čtrnácti
pomocníků v nouzi. Je tu nádherný klid, takže stojí zato chvilku u kapličky posedět na
lavičce.
Kolem hezkých Božích muk dojedeme polní cestou do Myslkovic. Zde je dominantou
zámek, který byl v restituci navrácen původním majitelům Wratislavům z Dírné, od nichž
jej v roce 2006 koupila obec, která jej postupně rekonstruuje a využívá pro společenské
akce. Je zde také v provozu i hospůdka. K zámku přiléhá upravený park s památným
dubem a hezkým altánem. Před zámkem je stará kamenná kašna. V obci je i několik
zajímavých domů, mimo jiné bývalý lihovar, kde sídlí pošta nebo naproti přes silnici
malebný domek čp. 103. Stejně jako v Tučapech zde bývalo židovské ghetto, ze kterého se
však mnoho nedochovalo. My se dál vydáme po modré turistické značce a dojedeme až
k židovskému hřbitovu. Je normálně veřejnosti přístupný a najdeme zde množství starých
kamenných náhrobků s hebrejskými nápisy i novější honosné náhrobky z leštěného
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kamene s německými nebo českými nápisy. Celý hřbitov je porostlý břečťanem, jak už to
bývá skoro tradicí.
A po modré značce budeme pokračovat až do
Krátošic, kde nás zaujme 20 m vysoká železná
rozhledna Čermákův vrch (532 m.n.m.), která je
volně přístupná a to od roku 2001. Poskytne nám
rozhled po blízkém okolí, uvidíme město Tábor a za
dobré viditelnosti i Novohradské hory a Šumavu.
Z Krátošic sjedeme po silnici do Brandlína. Zde je
zámek, který je sice v soukromých rukou, ale interiér
si v otevírací době můžeme prohlédnout. Konají se
zde i různé kulturní akce a oslavy. Pokud někoho
nezaujme zámecká krčma, doporučuji se stavit
v minipivovaru Brandlínská kuna. Jeho majitel a
sládek, který se jmenuje Mládek, zde po několika
letech zkoušení domácí výroby nyní vaří a prodává
pivo oficiálně a to celou škálu od osmičky vhodné
pro cyklisty až po různé speciály. Pivo můžete
ochutnat přímo na místě při posezení na zahradě
nebo si vzít pet láhev s sebou. Při větší žízni i
soudek. Ale pozor, tak jako to roztomilé zvířátko,
které když si najde
místo u vás na půdě, těžko se ho zbavujete, tak i pivo Kuna,
když ochutnáte, tak jde s ním těžko přestat.
Z Brandlína můžeme jet domů rovnou po silnici, ale já
doporučuji vrátit se kousek k zámku, projet na konec vsi a
pokračovat polní cestou na kopec s hezkým křížkem, odkud
je pěkný výhled, dál kolem rybníka Svozník a vyjedeme
v Tučapech a jak dál domů, to už nechám na každém,
možností je celá řada. Výlet měří podle zajížděk 42 – 44 km.
Vždy je pro mě těžké vybrat pár těch nejzajímavějších
fotografií, ale ty které se do zpravodaje nevešly, najdete na
internetu: www.destna.cz v rubrice Cyklovýlety.
Ant. Stára

Boží muka u Sedlečka

Dvorce – bývalý špejchar
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Kaple Dobrá Voda

Zámek Brandlín

Zámek Myslkovice

SPORT
V současné době je tělocvična přístupná bez použití šaten a sprch. Použití dezinfekce u
vchodu je povinností.
Rozpis všech sportů a cvičení probíhajících v tělocvičně najdete na tomto odkazu:
https://www.destna.cz/volny-cas/telocvicna/.
Venkovní sportoviště města jsou otevřena s přihlédnutím k opatřením Vlády ČR.
Volejbal pro dospělé všech kategorií každé úterý od 16:30 – info na tel: 605 190 950.
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INZERCE

Nové kadeřnictví v obci Jižná
Dovolujeme si vás pozvat do nově
otevřeného kadeřnictví „U NÁS“.
Dámské, pánské, i dětské účesy
pro každou příležitost. Otevírací
doba dle dohody. Najdete nás v obci Jižná 58, Pluhův
Žďár. Objednávky na telefonním čísle 777 097 233.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Kadeřnictví „U NÁS“, Hana Birasová

Autodoprava Lukáš Biras
Nová přepravní společnost vám
nabízí své služby. Možnost
přepravy, stěhování až do
hmotnosti 1,5t. Spolehlivost,
slušnost a dochvilnost a hlavně
bezpečně přepravit a dopravit vaše zboží či nábytek,
je naše priorita.
Velmi dobrá cena za naše služby. Možnost dlouhodobé
spolupráce, možná sleva.
Najdete nás v obci Jižná 58, Pluhův Žďár.
Telefon 777 892 102. Email: lukasbiras@seznam.cz.
Naše doprava pro váš náklad.
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RESTAURACE U MOCNÁŘE - Deštná

PŘIJME KUCHAŘE

pomocnou sílu do kuchyně

servírku – číšníka
na HPP nebo DPP
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
INFO: 602 170 221, drs@fdrs.cz
František Drs
Restaurace otevřena každý den.
Pondělí – Čtvrtek, Neděle 10:00 – 21:00
Pátek a Sobota
10:00 – 23:00
Denní menu – výběr z několika jídel.
Kuchyně do 14 hodin.
Restaurace je stavebně rozdělena na
salonek, restauraci a venkovní terasu.
Počet míst v salonku 30, počet míst v restauraci 60.
Možnost rezervace. Vhodné pro svatby, oslavy,
firemní večírky, školení, aj.
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