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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři, občané,
máme za sebou měsíc, kdy slavíme Den vzniku samostatného státu, prvním
prezidentem byl T. G. Masaryk. Tento den je státní svátek, můžeme být
doma se svými blízkými, je to o to důležitější, když nám současná doba
přináší nové informace a změny v opatřeních v Nouzovém stavu.
Situace stran epidemie Covid19 se stále nelepší. Už i do Deštné dorazila
tato nevyzpytatelná virová nemoc. Osobně jsem měl také pozitivní test,
který mne a mou rodinu uvrhl nejdříve do karantény a poté i do izolace.
Sice jsme měli relativně lehký průběh, ale ta situace, že se ocitnete doma bez možnosti
někam vyrazit a musíte se spolehnout na svou rodinu a přátele, kteří vám dojdou nakoupit,
není nijak příjemná. Psychika je v této situaci velice důležitá, buďme v kontaktu se svou
rodinou a přáteli alespoň přes telefon, každé povzbuzující slovo je důležité. Chraňme se,
buďme k sobě ohleduplní, pomáhejme si.
V případě, že má zájem někdo o nákup nebo dovezení oběda ze školní jídelny, nechť se
mi ozve (tel: 723 734 612), rádi pro vás tyto služby zajistíme.
Nouzový stav bude ještě dlouhý. Chci poděkovat všem, kteří tuto situaci zvládají a
pomáhají. Poděkování patří i učitelkám a učitelům v naší školce a škole. Ve škole probíhá
distanční výuka, všichni rodiče, kteří toto zažívají, stejně jako u nás doma, tak musí uznat,
že to není žádná „prča“ a že naši učitelé tuto situaci zvládají na výbornou, nebojte se na ně
či na pana ředitele obrátit v případě dotazů.
Díky Covidu byly uzavřeny tělocvična, kulturní dům, knihovna a další. Jsou omezené
úřední hodiny úřadu – pondělí 12 – 17, středa 7 – 12. Bude zrušena většina naplánovaných
akcí ke konci roku: Setkání dříve narozených, Slavnost betlémského světla, vítání
občánků, plesy, Mikuláš, a další.
Informace zveřejňujeme na webových stránkách www.destna.cz nebo je zasíláme
prostřednictvím emailu (k odběru novinek se můžete přihlásit také) nebo si stáhněte
mobilní aplikaci „V obraze“.
Zasedání zastupitelstva se konalo v pondělí 26.10.2020 a proběhlo částečně distančně,
kdy jsme byli dva připojeni přes počítač a jedna zastupitelka byla omluvena, ostatní byli
přítomni osobně. Projednáno bylo mimo jiné:
Byli schváleni dva členové Školské rady za zřizovatele Jan Poslušný a Tomáš Plachý.
Byl projednán prodej pěti parcel v lokalitě Za školkou, do všech záměrů na prodej se
někdo přihlásil, parcely jsou tedy prodány. Nyní se pracuje na další etapě – projektu, kdy
vzniknou nové parcely.
Proběhlo výběrové řízení na svozovou společnost na odpady na dalších pět let. Výběr byl
jednoduchý, přihlásila se pouze společnost AVE. Od nového roku se budou načítat i
popelnice na bioodpad. Každého majitele popelnice budeme kontaktovat a rozdávat čárové
kódy.
Potěšující informací bylo, že budeme moci realizovat projekt „Lepší třídění odpadů ve
městě Deštná“, kdy díky dotaci Státního fondu životního prostředí ve výši 85 % budou
zakoupeny budou velké železné kontejnery na různé druhy odpadů, stojany na pytle pro
třídění odpadů, a další.
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Podle nákladů roku 2019 byl nastaven poplatek za odpady na hodnotu 650 Kč, hodnota
ekobodu byla stanovena na 20 Kč. Oproti letošku jde o navýšení poplatku, ale pro ty, co
třídí se zase zvýšila i hodnota ekobodu. Maximální sleva na poplatku může činit až 70 %.
Projednali jsme přípravy rozpočtu pro příští rok. Budeme se snažit získat peníze
z dotačních titulů na kanalizaci, vodovod, cesty, multifunkční hřiště, pro hasiče, na les, a
další.
Veškeré informace ze zasedání se můžete dozvědět ze zápisu, který je uložen na
podatelně města.
Město Deštná hledá zájemce o tvorbu kroniky (kronikáře, kronikářku) od 01.01.2021.
Zaučení by proběhlo ještě v letošním roce. Více informací na MěÚ.
Přeji příjemné čtení listopadového vydání Zpravodaje Deštenska.
David Šašek, DiS., starosta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jubilantům k významným narozeninám
Paní
Panu
Paní
Panu
Panu

Ivance Králové
Jiřímu Hájkovi
Ivaně Sedláčkové
Miroslavu Camrdovi
Františku Trejbalovi

z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do Deštné vítáme
Vladimíru F i a l o v o u, naší nové občance přejeme, aby byla v Deštné spokojena.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blahopřáli jsme

Paní Libuše Pěkná oslavila
92. narozeniny.
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TECHNICKÝ ÚSEK MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací v říjnu 2020:
- U domu čp. 119 jsme přestavěli rozpadlé schodiště.
- V lesích města probíhá příprava holin a zároveň stavíme oplocenky. Máme objednáno
přes 11.000 stromků. Dále rozvážíme objednané palivo, kterého máme stále dost, takže
pokud má ještě někdo zájem se zásobit, volejte.
- Dále pak provádíme pravidelnou údržbu cest, chodníků, budov, vodovodu a úpravny,
kanalizace a ČOV a všeho dalšího nutného pro bezproblémový chod Deštné a Lipovky.
Připravujeme na rok 2020:
- Připojení nového vrtu na úpravnu vody.
- Dešťovou kanalizaci do vsaků v lokalitě Za školkou.
- Dodělání další části chodníku v urnovém háji.
- Modernizaci dětského hřiště.
- Výmalbu chodeb na zdravotním středisku.
Upozornění pro občany – skládka větví
Upozorňujeme občany, že na tuto skládku patří pouze větve, ne pařezy, a hlavně ne prkna
plná hřebíků a dalších kovových částí!
Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a termíny svozu v roce 2020:
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
Listopad – pondělí 9.11. a pondělí 23.11. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní.
Listopad – pondělí 9.11. a pondělí 23.11. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Listopad v pátek 6.11. a 20.11. v dopoledních hodinách.
Sklo – do kontejnerů rozmístěných po celém městě a v Lipovce.
Oblečení, lůžkoviny, ručníky, přikrývky, plyšové hračky, tašky a obuv – kontejner u
zadního vchodu do KD a v Zahradní ulici.
Větve a klestí bez kořenů a země – prostor u transformátoru výjezd na Červenou Lhotu.
Tonery a cartridge z tiskáren – box ve vestibulu na MěÚ.
Oleje a tuky – zelené popelnice v Zahradní ulici, u zadního vchodu do KD, v ulici
Stránská u mostu přes Strouhu a u skladu MěÚ. Potravinářský olej a tuk se do nádob
vhazuje v uzavřených PET lahvích.
Železný odpad – nádoby jsou rozmístěny u kontejnerových míst:
zadní vchod do KD, most v ulici Stránská, ulice Podfarská, Stránská u pole, Zahradní, U
hřiště, u rybářské stodoly, náměstí pod kašnou, u Aquary, u tržiště, výjezd na Č. Lhotu a
v Lipovce. Zde je možné odkládat plechovky, víčka a další různé kovové předměty
nacházející se v domácnosti.
Velkoobjemový odpad vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem v den svozu
tříděného odpadu od 13 do 15 hodin nebo po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.
Re-Use centrum (použité věci) navštivte celoročně v prostoru za městským úřadem v den
svozu tříděného odpadu od 13 do 15 hodin nebo po předchozí telefonické nebo osobní
domluvě.
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Sběrné místo u školní kuchyně bude v listopadu otevřené poslední sobotu v měsíci
28.11. 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.
Vodoměry – výměna
Upozorňujeme majitele nemovitostí, že během podzimu budou probíhat výměny
vodoměrů. Majitele nemovitostí, kterých se výměna týká, bude kontaktovat pracovník
tech. služeb M. Menčík nebo Vl. Kučera a domluví si s vámi termín výměny.
Palivové dřevo
– 138 Kč/prm – větve po kácení – výřez – samovýrobou
– 299 Kč/prm – měkké dřevo (např. borovice, smrk, topol, lípa, modřín, vrba)
– 920 Kč/prm – tvrdé dřevo (např. olše, bříza, buk, dub, jasan, javor)
(prm = prostorový metr – dřevo skládané do rozměru 1m x 1m x 1m).
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vytěžené dřevo je odběratel povinen zaplatit dle uvedené
splatnosti na základě vystavené faktury po odběru dřeva na bankovní účet
č. 0600434339/0800, nebo ihned po odběru v pokladně města Deštná.
Pokud máte jakékoliv připomínky nebo náměty na úklid, opravy a úpravy v Deštné a
Lipovce, ozvěte se nám (podatelna@destna.cz, 384 384 231, 607 937 291, osobně).
Rádi s vámi jakýkoliv návrh prodiskutujeme, popř. ho dle možností rozpočtu
zrealizujeme nebo zařadíme do rozpočtu na další roky.
Vedoucí technického úseku Pavel Kučera
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Přechod ZŠ na distanční výuku
Od 14.10. přešli všichni žáci na 1. a 2. stupni na distanční výuku. O
průběhu distanční výuky informují třídní učitelé. Škola používá prostředí
Google classroom.
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Distanční výuka je povinná, případnou neúčast na ní je nutné omluvit. Brání-li účasti
dítěte na distanční výuce technické podmínky (dítě nemá přístup k internetovému
připojení, počítači, chytrému telefonu, tabletu), kontaktujte ředitele školy.
Kdy půjdou děti opět do školy, bude záležet na Vládě ČR podle epidemiologické situace.
Školní jídelna:
Obědy pro žáky školy a veřejnost se budou vydávat do jídlonosičů u výdejního okénka ve
školní kuchyni. Doba výdeje 10:30 – 12:30. Obědy mají žáci odhlášené, je však možnost
obědy znovu přihlásit a vyzvedávat je dětem do jídlonosičů u výdejního okénka ve školní
kuchyni.
Mgr. Petr Šulc, ředitel
MATEŘSKÁ ŠKOLA
V měsíci říjnu se nám už naplno přihlásil ke slovu
podzim, který od svého nástupu hýří barvami. Dříve
než opadají listy stromů, můžeme pozorovat nádherné barevné
proměny, což jsme obdivovali hlavně na vycházkách. Začaly nám
také padat kaštany, které jsme pilně sbírali a nosili do školky.
Barevný podzim venku nás inspiroval, a tak jsme si udělali barevný
týden i my ve školce ve třídě „Soviček“. Každý den v týdnu měl svou
barvu, a my všichni jsme doma prolezli všechny skříně a snažili se
vždy v daný den sladit do stejné barvy. Začátek října se u nás ve
školce nesl také ve znamení jablíčkové vůně, kdy se třída
„Broučků“ rozhodla, že upeče štrůdl. Výsledek jejich společné práce
byl výborný a vůně jablíček nám navíc provoněla celou školku.
Paní Jarka Šplíchalová pro obě třídy připravila projektový den les - myslivost.
Vysvětlila dětem základní poznatky o myslivosti a vše, co s ní souvisí. Děti prožily
neobvyklé dopoledne, kdy se seznámily nejen s prací myslivce jako takové, ale měly
možnost setkat se s loveckým psem, který nám předvedl chůzi po pachové stopě a
aportování na louce i ve vodě. I děti měly spoustu znalostí o lese. Věděly, že do krmelce se
může zvěři dávat seno, kaštany, žaludy, jablka a také sůl. Děkujeme za zajímavou a velmi
poučnou přednášku.
Barevný a pohodový podzim přejí učitelky MŠ
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ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
JÍDELNÍ LÍSTEK LISTOPAD 2020
02.11.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Květáková
Z luštěnin
Česneková
Rajská
Zelná

Bratislavské vepřové plecko, houskový knedlík
Smažené rybí filé, brambor, kompot
Kuřecí maso na žampionech, rýže (knedlík)
Čočka na kyselo, uzená krkovice, okurka, chléb
Jablková žemlovka s lískovými oříšky

09.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Vločková
Fazolová
S kapáním
Brokolicová
Z vaječné jíšky

Ptáčková omáčka z vepřového masa, rýže (knedlík)
Vepřová krkovice po selsku, bramborový knedlík, zelí
Cikánská hovězí pečeně, brambor
Špagety se sýrovou omáčkou a kuřecím masem
Vepřové maso v kapustě, brambor

16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Přidělaná
SVÁTEK
Čočková
Krupicová
Gulášová

Čevapčiči, brambor, hořčice, cibule

23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Zeleninová
Nudlová
Rybí
Hrachová
Bramborová

Pečené kuře, brambor, mrkvový salát
Hovězí maso vařené, koprová omáčka, knedlík
Vepřová krkovice pečená, dušený špenát, brambor
Vepřové maso na kmíně, těstoviny (knedlík)
Džuveč, okurkový salát

30.11. PO Pórková

Zapečené těstoviny se šunkou a brokolicí, zel. salát
Svíčková na smetaně, knedlík
Bramborové šišky s mákem

Smažený kuřecí řízek, brambor, obloha

KNIHOVNA
Zprávy z knihovny
Tak nám již podruhé v tomto roce zavřeli knihovnu, nemáme z toho
ani maličko radost. Mrzí nás to o to více, že týden před uzavřením jsme
pro vás nachystaly opět nové knihy a není jich vůbec málo. Potěšíme
příznivce Vlasty Javořické, neboť jsme dostaly darem krabici knih právě
od této autorky. Darované jsou rovněž knihy plné zdravých receptů a také návodů, jak se
vyhnout, popřípadě zmírnit rozličné zdravotní problémy. Čekají na vás dvě knihy, které
nám na kole dovezl jejich autor Rosťa Gregor. Je to velice zajímavý člověk, který srší
energií a plní si své cestovatelské sny a velice poutavě o svých cestách vypráví. Velice se
mi líbilo krétské přísloví v úvodu jeho knihy Pěšky okolo Československa, které zní:
Nevíš-li kudy kam, kráčej. Druhá kniha Rosti Gregora vás pozve na Slovensko. Obě knihy
jsou velice čtivě napsané a určitě se vám budou líbit. Zmínit se musíme také o knize Aleše
Palána Návrat do divočiny. Opět se v ní setkáme se šumavskými samotáři, ale tentokrát
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se o své postřehy a pocity při setkání s těmito zvláštními lidmi podělí sám autor Aleš
Palán. Kniha je doplněna snovými a zároveň syrovými fotografiemi Jana Šibíka a určitě
v ní najdete spoustu námětů k přemýšlení. Tolik alespoň malá ochutnávka knihovních
novinek.
Při spuštění televize nebo počítače nás už přes půl roku děsí hrůzostrašné zprávy. Je
těžké si v této době udržet nadhled a dobrou náladu. Kniha má moc odvést nás daleko od
virů, nařízení, strachu a obav. Stačí jen si vybrat a přenese vás tam, kam budete chtít.
Možná namítnete, že knihovna je zavřená, tak proč tolik řečí. Ano je zavřená. Pokud
zavoláte nebo napíšete sms, jakou knihu byste chtěli, vydáme vám vybrané knihy před
knihovnou, nebo starším čtenářům knihu doneseme.
Přejeme vám pevné zdraví a krásný a barevný podzim.
LiSt. 606 604 525 a 724 145 874

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI, OSTATNÍ
Dětský tábor Deštná - 8. díl - 3. část

Rok 1996 (od 29. června do 10. srpna)

4. běh se uskutečnil ve dnech 20. až 27. července. Na 4. běh přijelo 32 % dětí z Prahy.
Z celkového počtu dětí bylo 32 % děvčat. Nejteplejším dnem byla sobota 27. července,
kdy bylo oblačno a teplota ve stínu hodinu po poledni dosáhla 24 °C. Naopak
nejchladnějším dnem byl čtvrtek 25. července, kdy byly dešťové přeháňky a foukal vítr a
maximání teplota se vyšplhala pouze na 17 °C. Ve středu 24. července jsme pro děti
uspořádali autobusový zájezd do Tábora, do Chýnovských jeskyní a na hrad Kámen.
Zájezdu se zúčastnilo 76 dětí, doprovázelo je 7 vedoucích a vezly je dva autobusy. Ostatní
děti měly se zbylými vedoucími v táboře sportovní program.
Celotáborový turnaj ve stolním tenise starších žáků vyhrál třináctiletý Václav Dědina
z Ústí nad Labem. Celotáborový turnaj v tenise starších žáků vyhrál čtrnáctiletý Jan
Novák z Říčan. Celotáborový turnaj ve stolním tenise mladších žáků vyhrál devítiletý
Jan Zedník z Deštné. Celotáborový turnaj v tenise mladších žáků vyhrál devítiletý Jan
Zedník z Deštné.
Z jídelníčku 4. běhu vybírám pondělí 22. července: snídaně – koláčky, kakao,
přesnídávka – ovoce, oběd – rajská polévka, hovězí na žampionech, rýže, čaj, svačina –
chléb, máslo, rajče, čaj, večeře – cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík, čaj, druhá
večeře – chléb, máslo, jahodová marmeláda.
5. běh se uskutečnil ve dnech 27. července až 3. srpna. Na 5. běh přijelo 47 % dětí
z Prahy. Z celkového počtu dětí bylo 36 % děvčat. Nejteplejším dnem byl čtvrtek 1. srpna,
kdy bylo jasno a teplota ve stínu hodinu po poledni dosáhla 28 °C. Naopak nejchladnějším
dnem byla sobota 3. srpna, kdy byly dešťové přeháňky a maximání teplota se vyšplhala
pouze na 17 °C. V úterý 30. července jsme pro děti uspořádali autobusový zájezd na
hrad Landštejn, do Slavonic a do J. Hradce. Zájezdu se zúčastnilo 76 dětí, hlídalo je
8 vedoucích a vezl je jeden autobus a jeden mikrobus. Ostatní děti měly se zbylými
vedoucími v táboře sportovní program.
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Celotáborový turnaj ve stolním tenise starších žáků vyhrál čtrnáctiletý Josef Daněk
z Prahy. Celotáborový turnaj v tenise starších žáků vyhrál třináctiletý Michal Augustýn
z Čerčan. Celotáborový turnaj ve stolním tenise mladších žáků vyhrál jedenáctiletý
Tomáš Hruška z Prahy. Celotáborový turnaj v tenise mladších žáků vyhrál devítiletý Jan
Zedník z Deštné.
6. běh se uskutečnil ve dnech 3. až 10. srpna. Na 6. běh jsme přivezli 71 % dětí z Prahy.
Vezly je dva autobusy. Z celkového počtu dětí bylo 32 % děvčat. Nejteplejším dnem byla
sobota 10. srpna, kdy bylo jasno a teplota ve stínu hodinu po poledni dosáhla 27 °C.
Naopak nejchladnějším dnem byla neděle 4. srpna, kdy byly dešťové přeháňky, foukal vítr
a maximání teplota se vyšplhala pouze na 14 °C. V úterý 6. srpna jsme pro děti uspořádali
autobusový zájezd do Telče a na hrad Roštejn. Zájezdu se zúčastnilo 81 dětí, hlídalo je
7 vedoucích a vezl je jeden autobus a jeden mikrobus. Ostatní děti měly se zbylými
vedoucími v táboře sportovní program.
Celotáborový turnaj ve stolním tenise starších žáků vyhrál třináctiletý Zdeněk Dušek
z Říčan. Celotáborový turnaj v tenise starších žáků vyhrál zase třináctiletý Zdeněk Dušek
z Říčan. Celotáborový turnaj ve stolním tenise mladších žáků vyhrál jedenáctiletý
Vojtěch Daněk z Prahy. Celotáborový turnaj v tenise mladších žáků vyhrál devítiletý Jan
Zedník z Deštné.
A co měly děti poslední den našich táborů v Deštné v roce 1996 na jídelním lístku? Pátek
9. srpna: snídaně – dietní párek, chléb, hořčice, čaj, přesnídávka – ovoce, oběd – polévka
hovězí s kapáním, smažený květák, brambor, okurkový salát, čaj, svačina – houska,
pomazánka z rybího filé, čaj, večeře – krupicová kaše, čaj, druhá večeře – chléb, máslo,
jahodová marmeláda.
Pár zajímavých čísel na závěr: za 6 týdnů na táboře spotřebováno 170 metrů
krychlových vody, což by v dnešních cenách za vodné stočné činilo asi 12.600 Kč.
Tenkrát zaplaceno 1.870 Kč. Pro porovnání v roce 2019 spotřebováno na táboře pouze 12
metrů krychlových vody.
Na tábor do Deštné v roce 1996 přijelo o 19 % více dětí, než v roce 1995. Jeden běh zde
trávilo 51,6 % dětí, dva běhy 48 % a tři běhy 0,4 % dětí. V roce 1996 na tábor přijelo 0,6
% šestiletých dětí, 3,2 % dětí sedmiletých, 9,9 % osmiletých, 12,8 % devítiletých, 13,6 %
desetiletých, 16 % jedenáctiletých, 13,2 % dvanáctiletých, 14,2 % třináctiletých, 10,9 %
čtrnáctiletých, 5,1 % patnáctiletých a 0,5 % šestnáctiletých dětí.
Znovu se nám z loňska na tábor vrátilo 22,3 % dětí (což bylo o 2 % více, než v roce
1995). Pošesté (nebo-li pokaždé od založení tábora v Deštné) zde byli Štěpán Drahota,
David Frýbert (oba z Prahy) a David Schrötter z Kamenice nad Lipou. Popáté zde byli
Filip Forman z Prahy a Robin Houška z Kamenice nad Lipou. Počtvrté přijelo 12 dětí,
potřetí 35 dětí a podruhé přijelo 59 dětí.
Vl. Zedník
Na fotografiích: klubovna v budově školky a vedoucí 5. a 6. běhu
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-9-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Zpravodaj Deštenska

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
My, nemoci a zdraví
Vidíme, jak se na nás valí množství zdravotnických informací, rad,
léčebných "doplňků", bez nichž snad ani nelze žít! Obrátím se raději k
pohledu na deštenskou zdravovědu v 19. a části 20. století. V Deštné
působící felčaři-ranhojiči ustupovali odborně studovaným lékařům. I když
lidové léčitelství zůstávalo – k doktorům se často šlo málem "se smrtí na jazyku". Ve
zmíněné době se opakovaně objevovaly epidemie černých neštovic, tyfu, cholery, i
novějších - záškrtu, tuberkulózy, spály... V roce 1785 nařídil císař Josef II. zapisovat v
matrikách příčinu smrti. Psalo se – vodnatelnost, padoucí nemoc, strhaný pupek, hlavnička
(tyfus), sešlost věkem, břišní "hryzení", černý kašel...
V roce 1814 žádá kupec z Miličína ve své závěti lékaře, aby mu po smrti probodl srdce
železem! V té době bylo ranhojičům a lékařům uloženo před pohřbem ohledat mrtvoly.
Deštnou dlouhá léta trápil nedostatek pitné vody. Proto zde byly i případy úmrtí na tyfus a
choleru. Konec tomu učinil až městský vodovod v 70. létech minulého století, dávající
kvalitní pitnou vodu z lesních pramenů nad Deštnou.
Z místních odborníků lékařství si připomeňme "chirurga" Franze Fetterleho, který
nastoupil do Červené Lhoty jako panský lékař v roce 1795. Měl na starosti lhotecké
panství, později mu baron Stillfried prodal lázně u sv. Jana Křtitele. Po jeho smrti
provozoval lékařství jeho syn Franz. Potom se deštenským lékařem stal Žid dr. Samuel
Meisl, měl zdravotnický obvod patnácti obcí Deštenska až do roku 1891. Když odešel,
nemohli deštenští delší dobu získat jiného lékaře. Dojížděl k nim panský lékař Karel
Mráček z Dírné. Konečně v říjnu 1893 přišel nový obvodní lékař MUDr. Filip Kürschner a
působil zde do roku 1902.
Tehdy jej nahradil MUDr. Ludvík Čamra, který v průběhu třiceti let si zaslouženě
získal čestné pojmenování lékař – lidumil. Při smrtící "španělské chřipce" v roce 1918
bylo jeho velkou zásluhou, že se v Deštné omezila jen na osmnáct úmrtí. V době druhé
světové války v Deštné sloužil MUDr. Jaroslav Semerád, v poválečné době zde krátce léčil
MUDr. Jaroslav Traxler, který se politicky angažoval (založil např. "Sady 22. února" v
místech bývalého městského parku v Adamské ulici, naproti domu čp. 247). Z dalších
lékařů nám v paměti zůstává například MUDr. Karel Med, který zde působil v letech
1952-1980.
Závěrem
neuškodí připomenutí zásad
hygieny těla, která všem doporučil (již před
pěti sty léty), známý francouzský věštec a
lékař Michel Nostradamus: "Chceš-li být
zdráv, často si myj ruce. Ber si jen tolik jídla a
pití, abys obnovil síly, ne je zničil. Po snídani
postůj, po obědě ujdi tisíc kroků. Chceš-li mít
lehkou noc, ať je tvé jídlo skromné. Spát sedm
hodin postačí mladému i starému."
Jak těchto rad využijeme, záleží jen na nás. Přeji dobré zdraví!
P.S. Psáno v době před pandemií "coronaviru".

F.K.
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CYKLOVÝLETY
LŽÍN, PŘEHOŘOV, HRUŠOVA LHOTA
Většinou tady čtenáře tahám na celodenní výlety se spoustou kilometrů, tak si jednou
uděláme výlet kratší, který se dá pohodlně stihnout za odpoledne a přitom vidět dost
zajímavého.
Pojedeme přes Červenou Lhotu a Dírnou a zastavíme se ve
Lžíně. Jednak je zde hezká kaplička, někdo zná také lihovar,
ale především zde stojí zámek z poloviny 18. století, kdy patřil
k vyšebrodskému klášteru. Původně barokní stavba byla
později přestavěná v novorenesančním stylu. Po znárodnění
v roce 1948 zámek sloužil jako dětský domov a později jej
využívalo táborské muzeum jako depozitář a podle toho, co
jsem se dále dočetl, tak zatímco do údržby investováno nebylo,
tak naopak interiéry byly ještě zničeny. Potom přišla sametová
revoluce a zámek dál postupně chátral. V současné době má
zámek dvě rakouské spolumajitelky a od roku 2005 prochází
neustálou rekonstrukcí a bude sloužit jako rodinné sídlo.
Nevím, jestli jste si někdy všimli, když pojedete ze Lžína na
Přehořov, tak po levé straně u lesíka je malé chráněné území.
Jedná se o bývalou pískovnu, které se dostalo ochrany hlavně kvůli hnízdišti břehule
říční, která patří mezi vlaštovky a současně mezi ohrožené druhy ptáků. Právě vysoké
strmé stěny pískovny byly ideální pro budování hnízdních nor. Píšu byly, vyrazil jsem
totiž v květnu, kdy by už břehule měly hnízdit, foťák připravený a kde nic tu nic. Potom
jsem si všiml malé cedulky u velké informační tabule, že od roku 2018 vzhledem ke
zhoršujícím se podmínkám zde již břehule nehnízdí. Viděl jsem, že skutečně stěna
pískovny se sesouvá a hnízda se ničí. Sousední pole je obděláváno až těsně k okraji
pískovny, což asi působilo také dost rušivě. Ale stejně stojí za to pískovnu vidět, pár
otvorů se zde ještě zachovalo a žije zde ještě celá řada jiných chráněných živočichů.
Další mojí zastávkou byl Přehořov. Já jsem Přehořov dříve nějak neznal, ležel mimo
mé cesty, ale v poslední době, když jsem tudy projížděl, jsem si vždy všiml dvou sloupů,
jakoby brány a za nimi začínající aleje, tak jsem to chtěl
prozkoumat. A skutečně nejen dlouhá lipová alej, ale zbytky
celého anglického parku. A tak jsem se dozvěděl, že zde byl
kdysi rozsáhlý zámek s parkem a skleníkem, který byl jako
dokonale zdevastovaný koncem minulého století zbořen.
Takže to někteří čtenáři určitě pamatují, mně to nějak uniklo.
O něco později byly zbořeny i hospodářské budovy, z nich se
ještě dochovaly velké sklepy, do kterých je možné se od
silnice podívat. Stejně tak se v Přehořově nedochoval bývalý
pivovar, ani židovské ghetto. Proti vchodu do parku je ještě
pozůstatek lipové aleje. Tudy se po 200 m dostaneme k
hezkému kostelu sv. Anny. Když se z vesnice dáme po žluté
turistické značce směr Lžín a odbočíme na okraji lesa doprava,
tak se po 500 m dostaneme k starému židovskému hřbitovu,
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který má pro mě řadu zajímavostí. Nejen, že leží hodně stranou v lese, ale zatímco jinde
narážíme na vysokou zeď a mnohdy je problém se na hřbitov dostat, tak zde jsou již jen
zbytky zdi. Na jiných židovských hřbitovech všude přítomný břečťan zde nahrazuje brčál
barvínek a uprostřed hřbitova je tůňka a sousoší s uraženou hlavou. Zatímco jinde kromě
hebrejských nápisů převažuje němčina, tak zde je hodně náhrobků českých. A pokud by
někoho zajímalo, kde odpočívá Král Šalamoun nebo Frankenstein, tak vězte, že jejich
náhrobky jsou k vidění právě tady.
A teď přijde to, na co jsem se nejvíc těšil – vesnička Hrušova Lhota, kterou jsem znal
do té doby jen jako tečku na mapě. Něco podobného jako Rosička nebo Mostečný, prostě
sem vede silnice a zde končí. A zklamaný jsem rozhodně nebyl. Nádherná vesnička s cca
50 stálými obyvateli, náves se soustavou rybníků, kapličkou a řadou starých, ale
udržovaných domů a všude překvapivě nové asfaltové cesty. A především klid, který
objevili hlavně chalupáři. A pak je zde také několik starých kamenných křížů, což mě
vůbec na této cestě zaujalo. Zatímco v okolí Deštné vídáme křížky menší, převážně
litinové, tak od Dírné člověk potkává naopak opravdu masivní kamenné kříže. Z Hrušovy
Lhoty se polní cestou (pěkný výhled na Choustník) dostaneme do Třebějic. Před
Třebějicemi je zajímavá obora Rokle, kde můžeme při troše štěstí zahlédnout daňky. Nad
oborou je výklenková kaplička a přímo v Třebějicích kromě několika zajímavých
venkovských domů a romantického návesního rybníku je kaple sv. Jana Nepomuckého.
No a z Třebějic si vyšlápneme kopec a pak už frčíme do Dírné, kde se nezapomeneme
stavit u legendy Marcilise, který zde již od roku 1992 točí stále jednu značku piva a to
Budvar. Takže tento starší pán a ten Budvar, to jsou takové dvě jistoty. Mimochodem,
věděli jste, že tento dům byl kdysi klášterem?
A potom už jen dojedeme do Deštné a máme za sebou asi 36 km. Vybral jsem pár
nejzajímavějších fotografií. Další najdete na internetových stránkách Města Deštné
v rubrice Volný čas - Cyklovýlety. Naleznete zde též všechny dosavadní výlety od
července 2018.
Ant. Stára
Kamenný kříž před Lžínem
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Pískovna u Lžína

Přehořov – zámecký park

Hrušova Lhota

Zámek Lžín
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SPORT
Florbalové utkání
V pátek 17. července se uskutečnilo historicky první přátelské utkání mezi žáky Deštné a
dětmi z dětského tábora v Deštné. Hrálo se od 13 hod na modré ploše u tenisového kurtu a
to 2 na 2. Utkání provázela nepřízeň počasí – celou dobu mírně pršelo. Hráčům to ale
nevadilo, byli nadšení a rádi, že si mohou zasportovat. Žáci z Deštné porazili tábor Deštná
vysoko 42:23. Nejlepším hráčem byl Daniel Danyi a Honzík Jílek. Doufám, že se zrodila
nová tradice a že si příští rok florbalové utkání zopakujeme. Fotografie jsou ze třetí třetiny
zápasu.
Vl. Zedník

Mikulášská nadílka
V letošním roce se mikulášská nadílka neuskuteční z důvodů epidemiologické situace.
Pavel Kučera – předseda TJ Sokol Deštná

INZERCE
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MONTÁŽ SÁDROKARTONU
PŘÍČKY, PODHLEDY,
PODKROVÍ

JOSEF HOJER, DEŠTNÁ
TEL. 606 284 591
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