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Oslava 100 let republiky v Deštné 26.10.2018.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři Zpravodaje Deštenska,
vítám vás u listopadového vydání a přeji vám příjemné čtení.
Skončilo jedno volební období, začíná další. Dovolte mi, abych vám
představil nové a staronové zastupitele města Deštná: David Šašek, DiS.,
Ing. Petr Janota, Ing. Pavel Stránský, Jan Poslušný, Milan Menčík, Mgr.
Dagmar Tupá, Bc. Tomáš Plachý, Pavel Přibyl a František Mládek.
Na ustavujícím zasedání složili všichni přítomní zastupitelé slib (omluven pro nemoc byl
Pavel Přibyl) a splnili tím poslední povinnost pro získání mandátu a tím se mohlo dále
jednat. Rád bych za všechny zastupitele vyjádřil poděkování za hlasy a za zvolení, je to
pro nás čest a velký závazek.
Starostou zůstávám i nadále já, místostarosta se také nemění – Petr Janota.
Složení Finančního výboru – předseda Pavel Stránský, František Mládek, Dagmar Tupá.
Složení Kontrolního výboru – předseda Jan Poslušný, Milan Menčík, Tomáš Plachý.
Byly schváleny odměny pro místostarostu 6.000 Kč hrubého/měsíc, předsedy výborů
1.800 Kč hrubého/měsíc, členy výborů 1.500 Kč hrubého/měsíc. Odměny budou
poskytovány od 01.11.2018. Rozsah činnosti výborů a místostarosty bude v listopadu
schválen zastupitelstvem a bude ve větším rozsahu než doposud.
Na ustavujícím zasedání se dále projednala Veřejná zakázka na úpravu křižovatky na
náměstí v Deštné. Osloveno bylo 10 společností, 2 se omluvily, 4 podaly nabídku. Vyhrála
společnost Swietelsky stavební za cenu 1.572.185,92 Kč bez DPH, původní
předpokládaný rozpočet byl 2.288.698,58 Kč bez DPH, úspora je přes 700.000 Kč. DPH
není v našem případě uznatelným nákladem. Na tuto akci žádáme o dotaci ve výši 95 %
přes Místní akční skupinu Česká Kanada (MAS ČK) z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP), zbytek bude hrazen z rozpočtu města. Realizace bude
v dubnu až červnu 2019 bez větších omezení provozu.
David Šašek, DiS., starosta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jubilantům k významným narozeninám
Paní
Panu
Paní
Paní
Panu
Paní
Panu

Blaženě
Petru
Heleně
Jaroslavě
Luboši
Janě
Romanu

Havlíčkové
Novobílskému
Jílkové
Divišové
Kolářovi
Stejskalové
Šindelářovi

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

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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Do života vítáme
Petra
Drhu
Julii a Jakuba Č i h á k o v i
Vojtěcha
Adamce
Všem narozeným občánkům přejeme hodně zdraví, štěstí, radostné dětství a rodičům
blahopřejeme.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blahopřáli jsme

Libuše Pěkná oslavila 90. narozeniny.

Marie Camrdová oslavila 80. narozeniny.
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Vítání občánků

Lukáš Salaba (Lipovka), Matěj Koranda (Drunče), Anežka Melišíková (Deštná),
Julie Plachá (Deštná), Anna Elsa Kavanová (Světce)

Petr Šlajchrt (Deštná), Jakub Drs (Vícemil), Marie Závodná (Deštná), David Kníže
(Březina), Lada Knoblochová (Deštná)
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Výsledky voleb do zastupitelstva 05. - 06.10.2018
Počet voličů ve volebním seznamu:
Počet vydaných obálek:
Počet platných hlasů celkem:
Volební účast:

605
355
2784
58,68%

1. Sdružení Občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů:
Zvolení členové zastupitelstva:
Pořadí
zvolení:

Jméno a příjmení:

Počet hlasů:

Pořadí na
hlasovacím lístku:

1.
2.
3.
4.
5.

David Šašek, DiS.
František Mládek
Ing. Pavel Stránský
Mgr. Dagmar Tupá
Bc. Tomáš Plachý

260
210
165
150
151

1.
2.
3.
4.
5.

Náhradníci:
Pořadí
Jméno a příjmení:
náhradníka:

1.
2.
3.
4.

MUDr. Josef Liškař
František Drs
Mgr. Hana Liškařová
Jozef Jusko

Počet hlasů:

Pořadí na
hlasovacím lístku:

115
124
98
147

6.
7.
8.
9.

2. Pro Deštnou a Lipovku:
Zvolení členové zastupitelstva:
Pořadí
zvolení:

Jméno a příjmení:

Počet hlasů:

Pořadí na
hlasovacím lístku:

1.
2.
3.

Ing. Petr Janota
Jan Poslušný
Pavel Přibyl

189
174
112

1.
3.
2.

Počet hlasů:

Pořadí na
hlasovacím lístku:

75
60
51
65
71
85

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Náhradníci:
Pořadí
Jméno a příjmení:
náhradníka:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mgr. Veronika Buštová
Jaroslava Brožková
Miroslav Přibyl
Bc. Ondřej Janota
Jan Aujezdecký
František Potměšil
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3. Česká strana sociálně demokratická:
Zvolení členové zastupitelstva:
Pořadí
zvolení:

Jméno a příjmení:

Počet hlasů:

Pořadí na
hlasovacím lístku:

1.

Milan Menčík

99

7.

Počet hlasů:

Pořadí na
hlasovacím lístku:

Náhradníci:
Pořadí
Jméno a příjmení:
náhradníka:

1.
Hana Řepová
90
2.
2.
Ing. Mgr. Vilma Szutová
83
1.
3.
Markéta Pospíšilová
40
3.
4.
Lukáš Přibyl
35
4.
5.
Miroslav Přibyl
50
5
6.
Josef Bőhm
50
6.
7.
Matěj Szuta
16
8.
8.
Lucie Szutová
19
9.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZPRÁVA TECHNICKÉHO ÚSEKU MĚSTA DEŠTNÁ
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden. V listopadu to je pondělí 12.11. a
26.11. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír, plný pytel plastů nebo papíru (vše pečlivě roztříděné) označte čárovým
kódem a dávejte ve stejných intervalech společně s popelnicí před dům. Pokud budete
potřebovat odevzdat plast nebo papír mimo svozový den, odpad označte kódem a
odevzdejte v areálu MěÚ vzadu (dříve sklad Stavikomu).
V den svozu pak můžete před domem nechat také železný odpad, oleje a tuky v plastové
lahvi označené vaším kódem.
Sklo vhazujte do kontejnerů či popelnic rozmístěných po celém městě a v Lipovce.
Oblečení, lůžkoviny, ručníky, přikrývky, plyšové hračky, kabelky, batohy a obuv vše
čisté a zabalené je možné odevzdávat kdykoliv do označených kontejnerů u zadního
vchodu do KD a v Zahradní ulici.
Větve a klestí bez kořenů a země odvážejte do prostoru u transformátoru v Adamské ul.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad můžete dávat do hnědé popelnice
doma (zájemci se mohou hlásit na úřadě) a do hnědých kontejnerů ve sběrných místech.
Svoz v listopadu bude v pátek 09.11. a pátek 23.11.
Tonery a cartridge z tiskáren dávejte do boxu ve vestibulu MěÚ.
Oleje a tuky dávejte do zelených popelnic v Zahradní ulici, u zadního vchodu do KD a
v ulici Stránská u mostu přes Strouhu, nebo připravte ve svozový den pro technický úsek.
Potravinářský olej a tuk dávejte nejlépe do PET lahví.
Železný odpad dávejte do nádob v kontejnerových místech. Zde je možné odkládat
plechovky, víčka a další různé kovové předměty nacházející se v domácnosti.
Sběrné místo u školní kuchyně bude v listopadu otevřeno v sobotu 24.11.2018 od 11:00
do 14:00. Mimo tuto dobu se na nás můžete také obrátit na telefon 607 937 291 – P.
Kučera. Ve sběrném místě vybíráme tyto odpady: lednice, pračky, sporáky, televize,
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počítače, monitory, vysavače, mobily, mikrovlnky, a jiné (malé elektrospotřebiče můžete
také odložit do kontejnerů u zadního vchodu do KD nebo ve vestibulu MěÚ), baterie,
barvy, spreje, železný odpad, žárovky a zářivky.
Velkoobjemový odpad vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem po předchozí
telefonické nebo osobní domluvě.
Výpis prací technického úseku města Deštná v říjnu 2018:
- V Bílkově ulici proběhla přeložka vodovodního potrubí z pilíře na bok mostu. Boční
obezdění na mostu, ve kterém bylo taženo vodovodní potrubí, bude zbouráno a most
uvedeme do původní podoby se sloupky a ocelovým zábradlím.
- V ulici Adamská jsme prodloužili vodovod o 95 metrů, směrem k mostu. V těchto
místech pak bude možné vybudovat obtok ulic Podfarská – Adamská.
- V Táborské ulici provádíme přeložku sloupu veřejného osvětlení a rozvodného pilíře,
který je v současnosti usazen v chodníku.
- Opravili jsme část fasády u vstupu do leteckého muzea a do knihovny.
- V městských lesích pokračujeme s těžbou kůrovcem napadených stromů a připravujeme
holiny k výsadbě nových stromků.
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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Připravujeme:
Instalaci umělého povrchu hřiště na street ball před tenisovým kurtem.
Projektovou dokumentaci na 3. a 4. etapu tlakové kanalizace v ulicích Stránská a Na
Zájezku.
Projektovou dokumentaci na opravu kanalizace pod hřištěm.
Projektovou dokumentaci na 2. až 4. etapu za školkou.
Projektovou dokumentaci na rekonstrukci Svatojánské ulice.
ECOBAT – společnost zabývající se likvidací vybitých baterií nám dala
k dispozici krabičky pro jejich sběr v domácnosti. Kdo má zájem, může
si ji vyzvednout ve vestibulu na městském úřadě. Následně až ji budete
mít plnou odneste zpět k nám a vyzvedněte si další.
Palivové dřevo – ceny v roce 2018
Ceny palivového dřeva:
Měkké dřevo (smrk, modřín, borovice, topol, lípa, atd.)
700 Kč/prm
Tvrdé dřevo (buk, dub, bříza, javor, jasan, atd.)
900 Kč/prm
Větve, samovýroba
138 Kč/prm
Doprava (účtována hodinově)
300 Kč/hod.
Dřevo je dodáváno v 1m polenech, prm = prostorový metr skládaný. Ceny jsou již s DPH.
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 DEŠTNÁ
Oslavy 100. výročí založení republiky
V pátek 26. října proběhla v 11 hodin na náměstí Míru u pomníku obětí 1. světové války
slavnostní připomínka 100. výročí založení Československé republiky. Zúčastnili se jí
představitelé města, základní školy a sboru dobrovolných hasičů, pedagogové a žáci školy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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a deštenští občané. Na úvod zazpívali žáci školy nejmilejší píseň zakladatele ČSR Tomáše
Garrigue Masaryka Ach synku. Poté následovaly projevy starosty města, ředitele školy a
starosty SDH. Po položení věnce k pomníku padlým v 1. světové válce účastníci společně
zazpívali státní hymnu. Žáci školy poté vytvořili pod věží kostela sv. Ottona státní vlajku,
čímž pro ně vyvrcholil páteční výukový program věnovaný založení republiky.
V čase 100. výročí republiky je důležité klást si otázku, co pro nás znamená nyní, v
jednadvacátém století. Odpověď zazněla v projevech u památníku padlým: láska k vlasti a
národu, demokratický stát a vzpomínka na hrdinství mužů a žen, kteří bránili naši svobodu
- to vše nás zavazuje pokračovat v díle předků. Zvláště pak v době, kdy opět někteří
politici a spoluobčané zpochybňují hodnoty, na nichž T.G.M. založil samostatný stát svobodu, demokracii, odpovědnost za sebe a za druhé a lásku k bližnímu a pravdě. 100.
výročí republiky nám připomíná, že nahradit je poddajností mocným, autoritativní vládou,
nezodpovědností za vlastní činy, lží a sobectvím je cesta, která nás v posledním století
dovedla jen k německé a sovětské okupaci a k nacistické a komunistické totalitě.
Petr Šulc
Protidrogový vlak
V první řadě mě zaujalo, že ve vlaku jsme byli svědky pravdivého příběhu lidí, kterým
drogy změnily život. Vše bylo zfilmované od bodu, kdy vše začalo, až po bod, jak vše
skončilo. Celá exkurze tak byla poutavá, ale zároveň i poučná. Všem mladým lidem bych
návštěvu tohoto vlaku doporučila, aby viděli, k jak tragickým důsledkům může vést
užívání drog.
Eliška Holzmannová, 9. ročník
Protidrogový vlak v Jindřichově Hradci
17. října se 9. ročník naší školy zúčastnil projektu Revolution train – protidrogový vlak.
Tento vlak jezdí jak po České republice, tak i po Německu. Promítá zábavným a poučným
stylem film, natočený podle skutečné události, jehož tématem jsou drogy. Ve vlaku byly
exponáty pravých drog, ukázka míst z filmu, bar, simulace výslechu narkomanů, vězeňská
cela. Viděli jsme také, jak vypadá takové feťácké doupě.
Myslím si, že za celou naši třídu mohu říct, že návštěva vlaku byl nezapomenutelný
zážitek, který nás velmi poučil a odradil od užívání drog. Stojí to za to, určitě bychom ho
navštívili znovu.
Anežka Soukupová, 9. ročník
Divadlo Čert a Káča
Dne 25.10.2018 se pro všechny žáky naší školy uskutečnilo v místním kulturním domě
divadelní představení pohádky B. Šimkové Čert a Káča na motivy Boženy Němcové.
Zahrála ho pro nás divadelní společnost DAP Praha.
Ve veselé pohádce vystoupilo pět postav, výpravné představení bylo hrané v dobových
kostýmech a doprovázené scénickou hudbou. Písničky nebyly jen doplňkem, ale
posouvaly děj kupředu a dialogy tak plynule přecházely z mluveného textu do zpěvu a
naopak. Dětem se představení líbilo a herce na konci odměnily zaslouženým potleskem.
za ZŠ Deštná Pavla Havelková
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Návštěva Městské knihovny v Jindřichově Hradci
Ve středu 10. října se žáci 2. a 3. ročníku naší školy vypravili do Jindřichova Hradce.
Jejich cílem byla místní knihovna. Paní knihovnice pro děti měla připravené moc hezké
povídání o autorských českých pohádkách. Některé z nich děti již znaly, s některými se ale
seznámily poprvé. Poslechli jsme si i dvě hezké pohádky od Miloše Macourka a dozvěděli
se například, podle čeho si vybral své umělecké jméno Václav Čtvrtek. Po besedě jsme si
prohlédli prostor dětského oddělení knihovny. Před návratem jsme si půjčili dvě knížky na
společné čtení do školy. Akce se vydařila, těšíme se na příště.
Pavla Havelková, tř. uč. III. roč.
Přespolní běh v Jindřichově Hradci
Ve čtvrtek 04.10.2018 proběhl v parku pod Gymnáziem V. Nováka přespolní běh.
Pořadatelé pro letošní rok zvolili jinou trasu, než tomu bylo v minulých letech, přičemž
trasa byla neméně náročná. Naši školu reprezentovalo osm žáků – sedm chlapců a jedna
dívka. Nejlepší výsledek zaznamenal Honza Jílek, který v kategorii mladších žáků doběhl
na pěkném dvanáctém místě ze zhruba šedesáti závodníků.
Mgr. J. Kačo
Kurz bruslení
V úterý 18.09.2018 odjela I. a II. třída již tradičně na kurz bruslení do Soběslavi. Kurz má
opět 10 lekcí a účastní se ho také děti z MŠ. Bruslení se dětem velmi líbí, naučí se
základům techniky a získají k tomuto sportu vztah.
Mgr. L. Říhová a Mgr. H. Böhmová
Ve středu 10. října se VI. a VII. třída zúčastnila výukového programu – Skrytá nebezpečí
internetu. Dozvěděli jsme se něco o nebezpečí, které na nás číhá na internetu. Dále jsme si
povídali o hackerech a o lidech, kteří využívají internet k vydírání. Přednáška se nám
líbila, protože byla poučná, užitečná a navíc velmi zábavná.
žáci VII. třídy

Kurz bruslení Soběslav
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Protidrogový vlak

Protidrogový vlak
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Přespolní běh

Přespolní běh
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Skrytá nebezpečí internetu
ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ A MŠ DEŠTNÁ
Nabízíme občanům, důchodcům, maminkám na MD, rekreantům a ostatním
stravování ve Školní jídelně Deštná nebo případně i rozvoz obědů. Cena jednoho
oběda je 65 Kč. V případě jakéhokoli dotazu volejte: ředitel ZŠ - 384 384 280,
zs.destna@centrum.cz; vedoucí ŠJ - 384 384 263, sjdestna@centrum.cz.
JÍDELNÍ LÍSTEK LISTOPAD 2018
01.11. ČT Gulášová
Jablková žemlovka s oříšky a skořicí, mléko, čaj
02.11. PÁ Hovězí se zeleninou a masovou rýží
Kuřecí závitek, rýže, okurkový salát, čaj
05.11. PO Květáková s vejcem
Pečené kuřecí stehno à la bažant, brambor, ovocný kompot
06.11. ÚT Rybí se zeleninou
Segedínský guláš, žemlové knedlíky, čaj
07.11. ST Rajská s písmenky
Čočka na kyselo, pečená krkovice, okurka, chléb, čaj
08.11. ČT Vývar s kapáním a zeleninou
Štěpánská hovězí pečeně, rýže, čaj
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09.11. PÁ Hrachová s krutony
Zapečené těstoviny s brokolicí a dušenou šunkou, rajský salát
12.11. PO Babiččina bramborová
Kuřecí nudličky na zelenině, divoká rýže, čaj
13.11. ÚT Krupicová s polentou
Vepřová kotleta na smetaně, houskový knedlík s ovesnými vločkami, čaj
14.11. ST Fazolová
Smažený holandský řízek, bramborová kaše, obloha, čaj
15.11. ČT Pórková
Maďarský guláš s paprikou, kolínka, čaj
16.11. PÁ Zelná s bramborem
Kynuté knedlíky s ovocným přelivem, zdobené šlehanou kysanou smetanou
19.11. PO Dýňový krém se smaženým hráškem
Srbské rizoto s bulgurem, zelný salát s kukuřicí a kapií, čaj
20.11. ÚT Nudlová s cizrnou
Hovězí maso vařené, křenová omáčka, celozrnné knedlíky, čaj
21.11. ST Z míchaných luštěnin
Obalovaná treska s bylinkovou omáčkou, brambor, mrkvový salát, čaj
22.11. ČT Kmínová
Krůtí maso na paprice, penne, čaj
23.11. PÁ Přidělaná s koprem
Dušený špenát, brambor, pečená krkovice, čaj
26.11. PO Z fazolových lusků
Špagety s krájenými rajčaty, mletým masem, sypané sýrem, čaj
27.11. ÚT Z vaječné jíšky a zeleniny
Kuřecí na žampionech, rýže RISI BISI, čaj
28.11. ST Čočková
Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, zelný salát, čaj
29.11. ČT Brokolicová
Cikánská hovězí pečeně, brambor, čaj
30.11. PÁ Boršč
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, čaj
MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v měsíci říjnu
Měsíc říjen nám začal krásným babím létem, a tak jsme své činnosti a hry zaměřovali
k aktivitám souvisejícím s přírodou a jejími plody na podzim. Na vycházkách jsme
pozorovali barvy a krásu podzimu, pouštěli jsme draka a užívali si nádherného počasí na
hřišti či zahradě MŠ.
Již od září jsme sbírali kaštany. V říjnu jsme v tom pokračovali a na vycházkách jsme
se snažili jich nasbírat co nejvíce. Koncem měsíce si je firma odvezla a my jsme za naši
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snahu obdrželi krásný finanční obnos, který během školního roku využijeme k nákupu
potřebných věcí pro naše dvě třídy. Moc děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli se
sběrem kaštanů!
Obě třídy po celý měsíc tvořily z přírodnin. Na školní zahradě jsme si společně
vyzkoušeli obtisk květů a podzimních listů na látku. Nejvíce nás bavilo bouchání
oblázkem, aby přírodniny pustily barvu. Byli jsme mile překvapeni, jak se nám to krásně
povedlo. Dále jsme tvořili různé podzimní koláže a ježky z dýní.
Třída „Soviček“ se inspirovala barvami podzimu a udělala si barevný týden. Každý
den v týdnu se všichni oblékli do jiné barvy – vystřídali zelenou, žlutou, oranžovou,
červenou a hnědou barvu a s nadšením se fotili, jak jsou společně sladěni.
Také jsme již plnili první úkol z „Domestosu“. S pomocí paní učitelek jsme si
vyrobili lovecký lístek. Následně jsme si ukázali, jak se správně myjí ruce po návštěvě
toalety. Za každé správné umytí jsme si v loveckém lístku škrtli jednu bakterii, kterou
jsme tímto zneškodnili. Čím více bakterií zneškodníme, tím vyšší hodnost můžeme získat.
Tuto aktivitu již máme splněnou.
V listopadu nás čeká další úkol. Touto cestou bychom vás čtenáře a přátele školky
chtěli požádat o registraci na www.domestosproskoly.cz, kde nám můžete za splněné
úkoly posílat hlasy. Bohužel nejde poslat hlas za úkol, který jsme již splnili. Dále nás
můžete podpořit účtenkami s nákupem prostředků „Domestos“ a rodiče s dětmi
mohou nahrávat fotografie, jak loví bakterie na facebookové stránky „Domestosu“ a
tím nám přispět 50 body.
V druhé půli měsíce se v naší MŠ konala přednáška s logopedkou a dětskou
psycholožkou PhDr. Mgr. Veronikou Malechovou. Byli jsme mile překvapeni, kolik se
nás sešlo. Přednáška byla pro nás velmi přínosná a doufáme, že i pro rodiče.
Před prázdninami jsme ještě navštívili divadélko v sále kulturního domu. Ochotníci
nám zahráli známou pohádku „Čert a Káča“. Velice jsme se nasmáli a představení si užili i
s kamarády ze školy a MŠ Pluhův Žďár.
Také každé úterý pokračujeme v kurzu bruslení v Soběslavi, kde zdokonalujeme své
bruslařské umění. Kurz od kurzu je vidět zlepšení našich dovedností a vždy se těšíme na
další hodinu strávenou na ledě.
Poslední říjnový den proběhla v MŠ světýlková slavnost. Děti s rodiči si vyrobili
lucerničku a následně jsme si všichni společně opekli buřtíky. Slavnost se nám vydařila a
domů si ještě odnesli lampionek z mochyně. Těší nás společná setkávání, kde jsme si blíž
a užíváme si společných zážitků.
Krásné podzimní dny vám přejí učitelky MŠ
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DEŠTNÁ

Půlstránka (možná i více) SDH Deštná
Jednotka
V neděli 02.09.2018 v 17:42 zasahovala naše jednotka u dopravní nehody na silnici mezi
Deštnou a Lodhéřovem. K zásahu vyjelo jedno družstvo v počtu 4 hasičů. Hasiči na místě
události řídili provoz, zasypali uniklé provozní kapaliny sorbentem a provedli následný
úklid vozovky.
Opět v neděli 23.09.2018 v 09:05 byla naše jednotka povolána k zásahu k požáru
zahradního domku do Starého Bozděchova. Spolu s naší jednotkou zasahovali hasiči
z Nové Včelnice a Jindřichova Hradce. Celodřevěná stavba byla zasažena v celém
rozsahu, hasiči provedli pouze dohašení zbytků konstrukce. Zásahu se zúčastnilo 13
hasičů.
Ještě téhož dne ve 21:56 byla naše jednotka povolána k zásahu ke spadlým stromům
v okolí Deštné. Vlivem silného větru popadalo na komunikace velké množství stromů.
Naše jednotka v počtu 8 hasičů odstranila z komunikací celkem 15 stromů.
V pondělí 01.10.2018 v 17:47 vyjela naše jednotka k zásahu u dopravní nehody na silnici
mezi Deštnou a Jižnou. K zásahu vyjelo 9 hasičů. Hasiči na místě události řídili provoz,
zasypali uniklé provozní kapaliny sorbentem a provedli následný úklid vozovky.
Sbor
V pátek 07.09. spolupracovali členové sboru při pořádání zábavného odpoledne
k ukončení léta pro děti z Deštné a okolí.
V neděli 09.09.2018 ve 13:00 vyjelo 10 hasičů k řízení provozu při závodu Okolo Jižních
Čech.
Ve čtvrtek 13.09. proběhlo v prostorách Senátu v Praze setkání účastníků Hasičské
fontány Praha 2018. Za SDH Deštná se této akce zúčastnil František Tupý. Představitelé
Senátu poděkovali dobrovolným hasičům za skvěle odvedenou práci a předali všem
zúčastněným pamětní list a certifikát o účasti na světovém rekordu Největší hasičská
fontána. Pro vytvoření největší ručně ovládané fontány použilo 1 055 hasičů z 207
družstev z celé republiky 455 kusů
hadic o celkové délce 7 km, kterými za
pomoci klasických motorových čerpadel
proteklo 3 miliony litrů vody. Hasičská
fontána byla pořádána k 100. výročí
vzniku republiky a také deštenští hasiči
se této ojedinělé akce zúčastnili.
V pátek 26.10. se členové SDH Deštná
zúčastnili slavnosti pořádané Základní
školou Deštná u příležitosti 100. výročí
vzniku Československé republiky.
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V sobotu 01.12. v dopoledních hodinách ozdobí deštenští hasiči v parku u kostela vánoční
strom.
(Jan)
Z NAŠÍ KNIHOVNY
Opět vás, vážení čtenáři, zdravíme z knihovny. Tentokrát je to takové
výstižné, podepisujeme se pod každým článkem zkratkou našich jmen LiSt. a
píšeme příspěvek do listopadového zpravodaje. Tak dovolte jen takové malé
zamyšlení, právě nad listopadem. Před pár lety byl listopad vnímán jen jako měsíc
dušičkový, tesklivý a melancholický. Hřbitovy zářily spoustou svíček a lidé se ve
vzpomínkách vraceli k těm, kteří už odešli. Přešlo pár let a už nesvítí světýlka jen na
hřbitovech, ale i v zahradách a před domy v roztodivně vyřezávaných dýních a dýničkách.
Lidé se těší na převleky za strašidla a jiné příšerky, baví se a veselí. Osobně se mi libí
listopad vzpomínkový, s vůní spadaného listí, s mlhou, která milosrdně skrývá to, co zbylo
z říjnové barevné nádhery.
Možná se ptáte, proč tohle vlastně píši. V knihovně jsme měli v minulém týdnu revizi.
Krom jiného nám bylo vytknuto, že nevyřazujeme staré knihy, že by v knihovně lépe
vypadaly knihy nové, že nakupujeme knihy, které možná zajímají nás, ale jsou příliš
intelektuální. Myslíme si, že máme v knihovně zajímavé knihy ať staré nebo nové, že u
knih je důležitý obsah a ne vizáž, a že když je něco nové a krásné nemusí to být
automaticky kvalitní. Ona také trochu ošoupaná, opotřebovaná kniha je důkazem, že se
čte. Zrovna tuhle mi syn vyprávěl, jak koupil dceři knihu s krásnými obrázky, ale když
začal číst, musel upravovat text, protože tomu pomalu nerozuměl ani sám. Nakonec si
místo čtení této knihy povídají nad obrázky. A ke čtení sáhl po starých ohmataných a
prověřených titulech.
Tímto vás zveme tedy do knihovny, která je jak měsíc listopad. Můžete v ní najít knihy,
které jste četli kdysi dávno, nebo jste se k jejich čtení ještě nedostali. Můžete tu najít knihy
nové, knihy pro zamyšlení, poučení, knihy, u kterých se budete bát, nebo se smát, knihy,
které pohladí, nad kterými vám ukápne sem tam slzička, nebo které odložíte, protože vás
zrovna v této chvíli neosloví. Máme knihy, které voní novotou i ty které voní starými časy.
A ještě jedna pozvánka, připravily jsme k výročí vzniku republiky, malou výstavu.
Takže i na tu jste zváni.
Krásný listopad LiSt.
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POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Neznámý doktor Závodný
Abych to upřesnil – deštenským, jako dítě, známý byl, ale v
dospělosti jej neviděli. Přitom jeho otec Bartoloměj Závodný se narodil v
Deštné (1833?).
Jako mladý obchodník cestoval, spolu s manželkou Annou rozenou
Parthayovou z Týna nad Vltavou, po rakouské říši. V jedné obchodní zastávce, v městě
Lienz v Tyrolsku, se jim v roce 1870 narodil syn, křtěný Josef František – Závodný. To je
onen "neznámý", o kterém přece jen něco víme. Rodiče jej dali vystudovat vyšší
zemědělskou školu, podnikavý Josef se záhy osamostatnil a "nastartoval" svůj, leckdy
kuriózní, život. Praktikoval různá krátkodobá zaměstnání, včetně studií v Německu i v
Anglii. Psal odborné knihy, které (podle tehdejšího kritika), byly jen kompilací výpisů z
jiných vědeckých spisů. Posílal je v pěkně vypravených vazbách evropským univerzitám,
a kupodivu od nich získával pochvalná uznání a diplomy.
V té době se Josef Závodný honosí tituly inženýr a doktor filozofie! V roce 1891 mu
totiž filozofická fakulta Cambridžské univerzity v Anglii udělila čestný titul doktor h.c.
(honoris causa). Doktor Závodný má "tvůrčí křídla" opravdového světoběžníka. Chvíli učí
zemědělskou vědu v Německu, potom bydlí v zámku Jenbach v Tyrolsku, studuje
"vědecký kurz" ve Francii. A pocty se mu hrnou: Čestný diplom Přírodovědecké
společnosti v Paříži, uznání od Carské univerzity v Petrohradě, Důstojnický kříž národního
řádu Francie, za cestu po Palestině – Svaté zemi – obdržel Záslužný kříž řádu
Jeruzalemského. Otec Bartoloměj Závodný se ke stáří, s manželkou Annou vrátili do
svého domu v Týně nad Vltavou.
Syn, doktor Josef Závodný se zdržuje v Praze, je redaktorem zemědělského časopisu,
krátce učí na škole. Konečně v roce 1911 získal titul inženýr polnohospodářství (který
užíval již dříve!), dělá konceptního tajemníka. Do války nemusel – neschopen vojenské
služby! V nové Československé republice se monarchista Závodný dobře orientoval – dělá
úředníka Státní obchodní společnosti, shání obilí na Slovensku.
V roce 1927 se 57 letý Ing. Dr. Josef Závodný oženil s dcerou hostinského v Praze –
Karlíně. Manželé zůstali bezdětní. Další osudy Josefa Závodného, stále patřícího
domovským právem do Deštné, se objevují v roce 1939, po hitlerovské okupaci naší země.
Závodný, občas bydlící ve zděděném domě v Týně nad Vltavou, si náhle vzpomněl na
rakousko-německé doby svého mládí, které jej národnostě poznamenaly. Začal užívat
německou formu svého jména "Prof. Ing. Zawodny – Parthay Schriftsteller" (tj.
spisovatel).
Svoji odrodilost dokonal přijetím německé státní příslušnosti v roce 1940! Na jeho
vltavotýnské působení v době války měli tamní občané špatné vzpomínky. Vyhrožoval
Židům i známým "benešovcům", stěžoval si na ně německým úřadům, včetně německé
policie. Ještě v dubnu 1945 udal četníkům své nájemníky v domě, že ho šikanují.
Brzy potom Herr Zawodny – Parthay utíká před hněvem týnských občanů do Prahy,
kde o něm, v revolučních květnových dnech, informace mizí.
Příběh jeho života ukazuje, jak lze ztratit českou národní identitu v honbě za
pomyslnou osobní slávou!
(Použity archivní materiály z Městského muzea v Týně nad Vltavou.)
F.K.
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Dr. Ing. Josef Závodný – Parthay
narozen 1870 Lienz – Tyroly
zemřel
?

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS
Komplexní pozemkové úpravy
Vzhledem ke stále se opakujícím problémům se zasažením zastavěného území Deštné
splachy z okolních polí a také se zhoršenou prostupností krajiny vlivem zániku části
dřívější sítě polních cest se Zastupitelstvo města Deštná zabývalo možnostmi nápravy
současného neuspokojivého stavu. Jednou z možností nápravy je provedení komplexních
pozemkových úprav.
Provedení komplexních pozemkových úprav zajišťuje Státní pozemkový úřad na základě
žádosti vlastníků více než 50% výměry zemědělské půdy v katastrálním území.
V katastrálním území Deštná je potřeba shromáždit žádosti vlastníků 298,57 ha
zemědělské půdy. Po podání žádosti je pozemkový úřad povinen zahájit řízení o
komplexních pozemkových úpravách. Řízení o komplexních pozemkových úpravách je
vedeno dle zákona č. 139/2002 Sb. a vyhlášky č. 13/2014 Sb., v platném znění.
Smyslem komplexních pozemkových úprav je jednak zajištění přístupu pro každého
jednoho vlastníka pozemku z komunikace ve vlastnictví obce nebo státu a v neposlední
řadě také protierozní a protipovodňová ochrana půdy i zastavěného území.
V počátku řízení určí Pozemkový úřad po dohodě s Katastrálním úřadem obvod
pozemkových úprav, což bývá veškerá zemědělská půda v katastrálním území. Mimo
obvod zůstávají lesní komplexy a zastavěné části území (tzv. intravilán). V území provede
zpracovatel komplexních pozemkových úprav analýzu dostupných podkladů (katastrální
mapy, územní plán, vodohospodářské podklady apod.), v celém území je následně
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geodeticky zaměřen skutečný stav a poté jsou všem vlastníkům dotčených pozemků
zaslány nárokové listy k připomínkám. S každým vlastníkem je v průběhu celého řízení
několikrát osobně jednáno a návrh nového uspořádání pozemků vzniká za aktivní účasti
všech dotčených vlastníků.
Na počátku zpracování návrhu nového uspořádání pozemků je vypracován Plán
společných zařízení (dále jen PSZ), který představuje návrh sítě polních cest, protierozních
a protipovodňových opatření, vodohospodářských opatření a opatření k ochraně a tvorbě
životního prostředí. Základem PSZ jsou již existující cesty a ostatní opatření, které jsou
vhodně doplněny nově navrženými opatřeními. Výměra půdy potřebná k realizaci
společných zařízení je kryta přednostně z vlastnictví státu, poté z vlastnictví obce.
Realizovaná společná zařízení jsou převedena do vlastnictví obce.
Po schválení PSZ zastupitelstvem obce pokračuje zpracovatel v návrhu nového uspořádání
pozemků pro jednotlivé vlastníky. S každým vlastníkem pozemků je jednotlivě jednáno a
v rámci možností se maximálně přihlíží k oprávněným požadavkům jednotlivých
vlastníků.
Výsledkem komplexních pozemkových úprav je pro jednotlivé vlastníky návrh nové
katastrální mapy s přesnějším určením polohy lomových bodů, případné zcelení
pozemkové držby jednotlivých vlastníků, možnost rozdělení spoluvlastnictví (v rámci
řízení na žádost všech spoluvlastníků je provedeno zdarma), pro všechny pak možnost
rekonstrukce stávajících cest nebo vybudování nových z prostředků státu, návrh a
vybudování protierozních a protipovodňových opatření také z prostředků státu. Jak již
bylo řečeno výše, vybudovaná společná opatření jsou předána do vlastnictví obce.
O provedení komplexních pozemkových úprav je možné požádat prostřednictvím
hromadné žádosti, která je k dispozici na městském úřadu v Deštné. Podrobnější
informace poskytne kterákoli pobočka Státního pozemkového úřadu.
Město Deštná, místostarosta Petr Janota
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Jak jde život
Spolužačky a přítelkyně z mládí jí už zemřely, ona žije a vzpomíná. Píšu o mé sestře
Marii Kvapilové, narozené 8. listopadu 1921 v Deštné čp. 194, provdané Gottliebové.
Měla rušný život. Vychovaná v malorolnické rodině se čtyřmi sourozenci, se žádné práce
nebála. Na vdávání byla mladá, šla do služby. Nejdříve do Kamenice k okresnímu
hejtmanovi, odkud ale brzy odešla kvůli šikaně od paní hejtmanové. Spokojená byla
v Dírné u správce velkostatku, kde se poznala i s rodinou hrabat Wratislavů. Za války
našla sestra práci v deštenské mlékárně, která, jako důležitý potravinový podnik, ji
zachránila před nucenou prací v Německu. Konec okupace prožila v sodovkárně bratří
Řezníků v Deštné.
Po osvobození v roce 1945, se mladým otevřely možnosti svobodného života. Marie
odjela do Prahy (jako mnozí z deštenských). Práci si našla v dopravní službě Ministerstva
vnitra. Vdala se za sympatického Jana Gottlieba, byli obdařeni dvěma syny, kteří jsou nyní
její velkou oporou. Život šel v práci, radostech i starostech dál. Později manžel zemřel. Se
sestrou jsme se v rodinách často setkávali. Občas přijížděla do Deštné, obvykle hned
mířila do lesa na borůvky, nebo na houby.
V mnoha besedách jsem od sestry slyšel její životní zážitky, některé z nich jsem použil
v příspěvcích do Zpravodaje Deštenska. V současnosti žije sestra Marie v domově
důchodců, blíže bydlišti svých synů a jejich rodin, z jejichž návštěv se těší.
Máme s Marií časté telefonické „relace“, kdy si povídáme o současnosti i minulosti. Na
nic si nestěžuje, chodí, poslouchá dechovku, dobře jí to myslí.
K jejímu blízkému 97. výročí narození, jí všechny naše rodiny přejí zdraví a „výdrž“,
nejméně do stovky! Je to takový náš „deštenský drn“, jak jí s obdivem říkáme.
František Kvapil

Z návštěvy Marie u nás v Hluboké.
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Vážení čtenáři,
s oslavami výročí deštenských spolků a muzeí jsme letos spojili s již osmnáct let konanou
a velmi oblíbenou akcí – výstavou „Výtvarníci Deštenska a širokého okolí“ v přísálí
Kulturního domu v Deštné. Vernisáž výstavy dne 22. července proběhla i tentokrát
úspěšně a byla hojně navštívena.
Vedle vystavovaných dokumentů a fotografií ze života hasičů a rybářů jsme měli
možnost shlédnout i cca 70 obrazů a fotografií našich výtvarníků, které uvádíme nyní
dodatečně a na přání těch co výstavu neviděli.
Jan Vacek – obraz – Panorama Deštné
Daniela Vrňáková – výrobky z vyčiněné kůže
Děti škola Deštná – barevná skládanka Mandala
Josef Douda – Portrét světice a Podzimní alej
Kateřina Pávková – Květiny, Krajina, Ryby
Tomáš Stryhal – Portréty dívek, Vzpomínka
Libuše Horáková – Kytice, Léto, Ráno v trávě
Pavla Škrletová – Obrázky z cest
Eva Kadlecová – Květinová zátiší, Podmořský svět, malované kameny
Vilma Szutová – Patchwork – deky, tašky a jiné.
Dále drobnější díla, převážně fotografie autorů: Matyáš a Milan Menčík ml., Petra
Slipková, Tamara a Tereza Markovy, Dana, Katka a Štěpán Novákovi, Radka Jedličková a
Josef Bőhm.
Všechny vystavované obrazy i fotografie byly zajímavé a proto uvádíme z knihy
návštěv reakce návštěvníků výstavy, která byla k vidění do září t.r.
- moc se nám výstava líbí – je to super.
- moc pěkné, je vidět, že je v Deštné mnoho nadějných umělců.
- vedle výstavy se nám líbil i varhanní koncert v kostele, zajímavé obrazy i fotografie
a též chutné pohoštění. Hasiči si zaslouží velkou úctu, neboť jsou životně důležití.
- obrazy byly moc pěkné, některé jsem si i vyfotil.
- výstava je opět úžasná.
- jsem potěšena krásou obrazů paní Libuše Horákové i ostatních.
- díky, místní mají šikovné ruce.
- výstava je zajímavá, nejen pro nás starší, ale je inspirativní pro ty mladší.
- zaujaly mne obrazy paní Evy Kadlecové a nadchly mne i její malované kameny,
rovněž byly pěkné i obrazy mladých autorů.
- krásné byly práce paní Vilmy Szutové – děkujeme.
- těšíme se již nyní na další ročník výstavy.
- byli jsme tu vloni a letos zase a jsme nadšeni – Brňáci.
- výstavu navštívilo v září několik tříd naší Základní školy a i děti píší, že to bylo
pěkné.
Na závěr uvádím báseň k obrazu „Podmořský svět“ Evy Kadlecové. Autor se
podepisuje „Blbý básník“ a již v loňském roce napsal vtipnou básničku o krásném
patchworku od Vilmy Szutové. Tedy k letošnímu obrazu se sedmdesáti mořskými
tvory, kteří jsou vidět v lodi se skleněným dnem a Atlantickém oceáně na Kubě.
„Sedmdesát mořských tvorů,
chce vyletět na velkou horu,
zatím ale vůbec netuší,
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že jim nateče vzduch do uší.“
Děkujeme všem vystavujícím i těm, co výstavu připravovali a kdo ji navštívili a těší se
s námi na další ročník 2019.
Za všechny Eva Kadlecová
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Děti do bruslí slaví úspěch
Projekt Děti do bruslí není třeba představovat, děti z Deštné bruslí pod vedením
profesionálů třetím rokem. „Každý školní rok je pro nás nový a projekt postupuje pomalu
napříč Jihočeským kraje a Krajem Vysočina,“ potvrzuje úspěch manažer projektu DDB
Zdeněk Ondřej. V letošním školním roce se otevřely kurzy bruslení na zimním stadionu
v Českých Budějovicích a Havlíčkově Brodu. Na Českobudějovicku převzalo záštitu nad
kurzy bruslení pro mateřské a základní školy Hokejové centrum Pouzar, které založila
hokejová legenda Jaroslav Pouzar, člen Síně slávy českého hokeje a trojnásobný držitel
Stanley Cupu, společně s Magistrátem města České Budějovice. Havlíčkův Brod se rozvíjí
pod taktovkou Mgr. Jiřího Čelanského, úspěšného hokejového trenéra s bohatými
zkušenostmi, který působil pod Vladimírem Růžičkou ve Slavii a Jaromírem Jágrem
v Kladně. Další novinkou, kterou DDB představilo začátkem školního roku, je otevření
tzv. „Brusírny“ na Zimním stadionu Jana Marka v Jindřichově Hradci pro širokou
veřejnost. V Brusírně je možnost nabroušení bruslí na špičkové kanadské brusce
Blademaster, kterou používají profesionální hráči NHL. V prostorách Brusírny je vystaven
také veškerý sortiment e-shopu DDB od bruslí, po multifunkční helmy, permanentky na
víkendovou školu bruslení a hokejové zápasy A-týmu HC Vajgar a další produkty DDB.
Brusírna byla na začátku září otevřena ve spolupráci s hokejovým klubem HC Vajgar
Jindřichův Hradec.
Děti, které projdou kurzem bruslení DDB, mají možnost rozvíjet své sportovní dovednosti
v HC Vajgar v navazujícím programu pro lední hokej nebo krasobruslení.
Víkendová škola bruslení je otevřena každou sobotu pro děti od 4 do 10 let na Zimním
stadionu Jana Marka v Jindřichově Hradci. Vítáme všechny začínající bruslaře a bruslařky.
DDB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jménem sdružení nezávislých kandidátů Pro Deštnou a Lipovku děkuji tímto všem
občanům, kteří nám ve volbách do Zastupitelstva města Deštná dali svůj hlas.
Ing. Petr Janota
------------------------------------------------------------------------------------------------------------PÁR POZNÁMEK K AKCI „NEPETUJ“
V minulém zpravodaji mě zaujal článek ZAPOJTE SE DO NEPETUJ a donutil mě, abych
zase sednul a něco napsal. Vždyť to je zase jen další akce, která předpokládá, že člověk
nedokáže uvažovat vlastním mozkem, ale že potřebuje na všechno nějaký zákon, nařízení,
předpis, směrnici, zkrátka vypnout mozek a nechat se vodit za ručičku. Přesně v duchu
Evropské unie, která z nás svými vesměs nesmyslnými směrnicemi dělá rovněž nemyslící
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stádní tvory. Skutečně ale na všechno potřebujeme nějaké nařízení a být někde
organizovaní?
Letáček mne nabádá PET láhev používat opakovaně. Už ovšem neřeší, jak přijdu např. do
Alberta nebo do Lidlu a tam se budu domáhat naplnění své donesené PET láhve. O svých
názorech na plastové odpady jsem napsal již několik článků a od začátku tvrdím, že je
nutné začít od výrobců, omezit samotnou výrobu plastových obalů. Pokud se budou např.
nápoje dávat do vratných skleněných obalů nebo saponáty do přinesených obalů, tak tím
se rozhodně plasty omezí. V malé míře toto již třeba někde funguje, ale je nutné se
zasazovat o větší rozšíření. Nebo podle mne má smysl zákaz plastových příborů, kelímků,
zálohování plastových láhví a podobně, o čemž jsem již také psal. Ovšem akce NEPETUJ
mi připadá spíše jako takový byznys pro někoho, kdo to vymyslel. Bude se kolem toho
motat plno lidí, kteří budou dělat přednášky, budou všechno evidovat, tisknout letáčky a
samolepky a to vše samozřejmě ne zadarmo. Snažil jsem se zjistit, kdo za celou akcí
NEPETUJ nebo MOJE ODPADKY stojí a kdo to financuje, ale je to těžké, na internetu
jsem nic nenašel, pouze jedno jméno – Ing. Radek Staňka, který je jednatelem
společnosti ISNO IT s.r.o., zabývající se obchodní činností. Napsal jsem mu proto e-mail,
abych se o financování těchto kampaní něco dozvěděl, ale odpověď jsem ani po několika
dnech nedostal. Mám podezření, že za akcí stojí další nezisková organizace pobírající
příspěvek ze státního rozpočtu. Je zajímavé podívat se i na internetové stránky nepetuj.cz,
kde si můžeme koupit např. 10 samolepek za 150 Kč, láhev na opakované použití za 380
Kč, tričko za 390 Kč atd. Takže on je za tím i obchod!
Já si ale myslím, že to jde i bez letáčku a samolepek a těch lidí okolo. Doma se snažíme již
řadu let petek kupovat minimum, protože samotná pitná voda je beztak zdravější než
nějaké malinovky bez malin obarvené dehtem, či koly, které spolehlivě rozežerou
všechno, co se do nich ponoří. A jelikož každý podzim moštujeme, použité petky, co doma
máme, ale i od příbuzných nebo kolegů v práci, využijeme pro tento účel. Tedy je již řadu
let opakovaně používáme, ovšem nelepím na ně nálepku NEPETUJ. PET láhve s moštem
si nosím i do práce, kde je vyhodím do tříděného odpadu. Tím mi ovšem chybí zase
ekobody v Deštné. To je ale jiná kapitola.
Akce NEPETUJ se tváří ekologicky, ale jen ten letáček zabere 1 stránku ve Zpravodaji x
počet výtisků x počet dalších periodik + ty samolepky atd. To je papíru! To je ekologie!
To mi připadá podobné jako u nás v Deštné. Když chci vyhodit igelitový pytel či pytlík,
musím ho dát do jiného vyfasovaného pytle čili odpad navíc a dát na to ještě samolepku.
K tomu ještě musím být organizovaný v systému. Jestli nebylo jednodušší ten igelit nebo
petku odnést do kontejneru, který se používal opakovaně, prakticky donekonečna. Lidé si
bláhově myslí, že když dají petky a další plasty do pytle, budou mít levnější odpady, ale
již teď se mnozí diví, že váha jejich pytle nesplňuje normu, tudíž jejich pytel nemůže být
započítán do systému. Navíc ty plasty nemohu vyhodit, když je mám doma již
nahromaděné, ale jen v určený den 1x za 14 dní.
Ale zpět k NEPETUJ. Myslím si, že na to, aby se PET láhev použila opakovaně, normální
člověk přijde sám, na to nepotřebuje žádný letáček nebo neziskovou organizaci, která dělá
osvětu (ať dělá tu osvětu u výrobců).
Ovšem úplná bomba pro mě byla další akce na 5. straně zpravodaje, totiž, že si můžu na
městském úřadě vyzvednout krabičku na vybité baterie a až ji budu mít plnou, tak ji odnést
zpátky. Navíc krabičky prý jsou v různém barevném provedení. Co už na tohle říci? Tak
jsem si šel vyzvednout všechny barvy, abych mohl třídit: Varta, Duracell, Energizer atd…
a krabičkami bych si vyzdobil obývák. Výzdoba by mi vydržela několik let, protože to
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není hned takovou krabičku naplnit. Jenže ouha, asi je o krabičky velký zájem, už zbyla
jen jedna barva… Krabička má různě velké otvory, něco jako je takový plastový hlavolam
pro děti. Tam jsou ovšem ty otvory různých tvarů. Tady je k přemýšlení pouze to, že
menším otvorem větší baterii neprostrčíte, zatímco opačně to jde.
Antonín Stára

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁŘÍ A ŘÍJEN V LETECKÉM MUZEU DEŠTNÁ OČIMA KHL
Vážení čtenáři. Jelikož jsem nestihl dodat v termínu svůj příspěvek do říjnového
zpravodaje, dovolte mi stručné shrnutí naší klubové činnosti za oba uplynulé měsíce.
Září a říjen přinesly pro Letecké muzeum Deštná řadu nových zajímavých sbírkových
předmětů, které jsme dostali darem či na dlouhodobou zápůjčku. Jedná se především o
doplňky expozic věnovaných poválečnému letectví a vojenství. Všem děkujeme! S kolegy
jsme během obou měsíců jezdili průběžně do muzea, kde se věnujeme úpravám
v expozicích a především vytváření dvojjazyčných popisek k jednotlivým exponátům.
V současné době tak vzniká částečně renovovaný „koutek“ 1. světové války.
V sobotu 8. září jsme s kolegy z klubu pomáhali jako pořadatelé během leteckého dne,
který v rámci samotného závěru týdenního Mistrovství Evropy v letecké akrobacii
uspořádal jindřichohradecký Aeroklub. Hned následující víkend jsme se vydali v početné
skupině do rakouského Vídeňského Nového Města na další ze závodů světové soutěže Red
Bull Air Race. Mezi stovkami našich fanoušků jsme se neztratili! Byli jsme svědky
skvělého vítězství Martina Šonky, který se dostal na průběžné první místo této úžasné
soutěže srovnatelné snad jen se závody Formule 1.
V pátek 5. října 2018 byla v Plzni v Božkovské ulici na domě číslo 43 odhalena pamětní
deska československému válečnému stíhači brigádnímu generálu ve výslužbě Miroslavu
Štanderovi. Členové Klubu historie letectví Jindřichův Hradec měli tu čest být u toho
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 Zpravodaj Deštenska

přítomni. Miroslav Štandera měl v Jindřichově Hradci rodinné vazby a řadu dobrých
přátel. Byl zde také dlouholetým účastníkem „Setkání čs. válečných a poválečných letců“.
Zemřel 19. února 2014 ve věku 95 let.
U příležitosti nedožitého stého výročí narození byla generálu Štanderovi odhalena
2. října 2018 pamětní deska v Dobrušce, o tři dny později pak na domě v Plzni, kde
skonal. Miroslav Štandera, vždy usměvavý a velice skromný muž, byl do posledních chvil
i přes svůj věk neuvěřitelně vitální.
Narodil se 5. října 1918 v Praze. Své mládí prožil v Dobrušce, kde se vyučil
typografem. Vojenským pilotem se stal v roce 1936, v červnu 1939 odešel před Němci
ilegálně do Polska, 31. července se dostal s dalšími československými vojáky lodí do
Francie. Po vypuknutí 2. světové války prošel pilotním výcvikem na základně v Chartres a
do bojů zasáhl 6. června 1940 v rámci jednotky GC I/6. Krátce nato byl vážně zraněn. Po
kapitulaci Francie unikl na poslední chvíli 26. června 1940 do Velké Británie, kde byl 5.
srpna 1940 přijat do řad aktivních záloh britského Královského letectva (RAF VR). Jako
stíhací pilot létal od října 1940 u 312. čs. perutě, od února 1944 pak s radaroperátorem
Karlem Bednaříkem u 68. britské noční stíhací perutě, čs. letky. Po válce se vrátil do
osvobozené vlasti. Působil u 24. bombardovacího pluku v Plzni. Poté až do roku 1949
sloužil jako pilot instruktor v hodnosti kapitána na Slovensku. S nástupem komunistického
režimu byl po únoru 1948 vyhozen z naší armády, jako politicky nespolehlivý získal práci
pouze v kovošrotu ve Stříbře. Změna politického režimu v Československu ho na více než
čtyři desetiletí přinutila k opětnému opuštění vlasti. Pod přímou hrozbou zatčení StB
emigroval do Německa. Usadil se ve Velké Británii, kde působil do roku 1955 v RAF,
posléze podnikal ve stříbrotepectví. V roce 1983 odešel do důchodu a přestěhoval se do
Bavorska v Německu. Do rodné vlasti se trvale vrátil v roce 1994, kde žil u své dcery
v Plzni. Byl nositelem řady vysokých československých i spojeneckých vyznamenání.
Na Miroslava Štanderu mám řadu krásných osobních vzpomínek. Zejména ze „Setkání
letců v Jindřichově Hradci“, z jeho besedy pro náš Klub historie letectví, ze společné
návštěvy přátel v Žirovnici a mnoho dalších.
V sobotu 11. května 2013 uspořádal jindřichohradecký Aeroklub letecký den. I když
bylo poměrně nevlídné počasí, pozvaný generál Štandera využil možnosti zalétat si za
druhým „kniplem“ ve Zlínu Z-43. Pilotem byl tehdejší náčelník Aeroklubu Martin
Růžička. Let natáčela Česká a Jindřichohradecká televize. Nízký průlet nad travnatou
plochou zakončil před diváky zamáváním křídly modrobílého Zlína, po němž následovalo
strmé vystoupání do slunečních paprsků pronikajících přes protrhané dešťové mraky.
Tři čtvrtě roku nato jsme se koncem března 2014 vydali s členy Klubu do Polska na
oslavy 70. výročí Velkého útěku zajatých spojeneckých letců ze Stalagu Luft III u Saganu.
Potkali jsme tam řadu zajímavých lidí z celé Evropy, mezi nimi byla vdova po čs.
válečném stíhači RAF brigádním generálu Zdeňku Škavradovi. Během našeho rozhovoru
vzpomněla příběh posledních chvil života svého manžela. „Zdeněk nečekaně uviděl 11.
května 2013 během sledování podvečerních zpráv České televize svého kamaráda
a bojového druha Mirka Štanderu. Ten nejprve seděl při rozhovoru v letounu, kdy
vzpomínal na své válečné kamarády, po chvíli za letu, jak jejich Zlín mává divákům křídly.
V tom Zdeněk spontánně zvedl palec nahoru na znamení spokojenosti a řekl: Mirku, teď
letíš za nás všechny kamarády!“ To byla poslední slova bývalého válečného stíhacího
pilota Zdeňka Škavrady …
Je to velká čest, že rodina Miroslava Štandery pozvala na slavnostní odhalení pamětní
desky také členy našeho Klubu historie letectví Jindřichův Hradec. Kdo pana generála
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dobře znal, ten na pietní akci nechyběl. Přijeli mnozí letečtí historikové, pováleční čeští
vojenští i sportovní letci v čele s legendárním „králem MiG-21“ plukovníkem Františkem
Hlavničkou, dostavili se i plzeňští politikové a především řada kamarádů Miroslava
Štandery. Za Klub uctili památku dlouholetého přítele Miroslav Homola, Zdeněk
Krupička, Vladimír Vondrka a Vladislav Burian, dále externí spolupracovníci Klubu
Michal Zeman z Dobrušky, Jan Brašna z Mariánských Lázní, Jaroslav Morochovič
z Náměště nad Oslavou, Karel Foud z Plzně a Dušan Vávra z Čestic u Strakonic. Pane
generále Štandero, vážený příteli, čest Vaší památce!
Také náš Klub historie letectví se zúčastnil v Jindřichově Hradci oslav 100. výročí
vzniku samostatného Československa. Nejprve se uskutečnily městské oslavy v pátek 26.
října, kdy byly během pietních aktů položeny květiny u Památníku letců a posléze v Parku
legií u Památníku 1., 2. a 3. odboje. Proslovy přednesli Vladislav Burian za Klub, hlavní
pak starosta města Jindřichův Hradec Stanislav Mrvka. V neděli 28. října proběhly menší
pietní akty pořádané členy jindřichohradecké Československé obce legionářské bratra
Stanislava Berana, Klubu vojenské historie 29. pěšího pluku J. J. Švece a Klubu Historie
letectví Jindřichův Hradec za účasti místostarostky města Petry Blížilové a známého
fotografa Josefa Böhma. S nastávajícím nedělním podvečerem se v 17 hodin soustředila
skupina čtrnácti lidí u 2. základní školy, kde byla k pamětní desce ruského legionáře
Stanislava Berana zavěšena květina a zapáleny svíčky. Obdobná pieta následovala u
pamětní desky radiotelegrafisty vysílačky Sparta I. a Sparta II., čtvrtého ze Tří králů,
Františka Peltána na Zbuzanech. Další pietní akt se uskutečnil v Památníku letců na
nábřeží Ladislava Stehny, který byl věnován všem našim letcům, jež se zasloužili během
2. světové války o znovuzískání svobody naší vlasti. Poté jsme se přesunuli na městský
hřbitov, kde byly svíčky a květiny položeny u památníku vojáků jindřichohradeckého 75.
pěšího pluku a u památníku z kóty 363 u Cebrova. V samotném závěru proběhy malé
pietní akty u hrobu mladého člena revoluční gardy Jana Cirhana. Zahynul 5. května 1945
během přestřelky s Němci v současné jindřichohradecké Panské ulici, v samotném závěru
akce to byl pietní akt u hrobu čs. válečného letce plukovníka Rudolfa Zimy, rodáka
z Jindřichova Hradce, účastníka vzdušné bitvy o Francii a Británii. Každé z pietních
zastavení bylo doplněno čestnou tříčlennou stráží vojáků 29. pěšího pluku, včetně
proslovů Karla Ludvíka a Vladislava Buriana. Uctěním památky výše uvedených
osobností jsme vzpomněli ty, kteří se zasadili o vznik a znovuzískání samostatnosti naší
stoleté republiky.
Chcete-li se dozvědět více o činnosti Klubu historie letectví Jindřichův Hradec,
navštivte naše webové stránky: www.khl-jhradec.cz, nebo profil na facebooku
Letecké
muzeum
Deštná.
Těšíme se na setkání!
Vladislav Burian
Pamětní deska odhalená 5. října
2018 v Plzni věnovaná památce
brigádního generála Miroslava
Štandery, jehož rodinné kořeny
sahají do Jindřichova Hradce.
(foto: Vladimír Vondrka, archiv
KHL J. Hradec)
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CYKLOVÝLETY
CYKLOVÝLET ČERNOVICE - SVIDNÍK – SV. ANNA
Jak jsem tak trochu předpokládal, i v měsíci říjnu bylo ještě hezké počasí, a tak mne to na
jeden výlet vytáhlo na kolo a myslím si, že bych uskutečněnou trasu mohl doporučit i
dalším cykloturistům i jiným cestovatelům. A to výlet do Černovic a okolí. Cestou jsem si
naplánoval řadu zajímavých zastávek. První byla v Mnichu, kde stojí za zhlédnutí památné
lípy před kostelem a mně osobně se líbí původně tvrz z poloviny 14. století, která byla
v 18. století upravena na barokní faru a nyní je v soukromém vlastnictví, tudíž
nepřístupná, ale její hezký tvar, udržovaná fasáda a malebná poloha v blízkosti rybníka
stojí za podívanou. Turistická klasika v Mnichu, to je Památník slovanského bratrství, tedy
sousoší umírajícího partyzána a sovětského a československého vojáka jako připomínka
1840 obětí 2. světové války z Jihočeského kraje. O vzniku tohoto památníku i o událostech
na konci 2. světové války v Mnichu a okolí si můžete podrobně přečíst na internetových
stránkách www.mnich.cz.
Když se na Červené Lhotě v roce 1845 vysazovaly lipové aleje, vozily se sazenice
z různých obcí v širokém okolí a vlkosovický povozník Martinů několik lip vysadil právě
ve Vlkosovicích. Dvě z nich nyní požívají ochrany jako památný strom. Jednu můžete
vidět při vjezdu do vsi na pravé straně u silnice a druhou, zvanou Vaňkovu, na okraji
vesnice v zahradě domu čp. 30.
Z Vlkosovic přes Dobešov dojedeme do Černovic a zastávku uděláme hned na začátku
města, kde po levé straně je krásná historická modřínová alej, která je součástí lesoparku,
bývalé obory. Po pravé straně silnice je pěkný trojkřídlý patrový zámek, do současné
podoby upravený v roce 1841, který je nyní
využívaný jako domov pro zdravotně postižené
Černovice zvonice
a speciální základní škola. Na náměstí nás
zaujme kostel Povýšení sv. Kříže, který má
oddělenou zvonici. U kostela jsou tři sochy, sv.
Václava, sv. Jana Nepomuckého a Panny
Marie. Po červené značce potom dojedeme
z náměstí až k židovskému hřbitovu, který je
přístupný a zaujme nás již cestička, která
k němu vede, jelikož je lemována pomníčky,
z nich
každý
je
věnován
nějakému
černovickému rodáku židovského původu a
zápis končí datem a názvem koncentračního
tábora, kde byl jeho život za 2. světové války
ukončen. V některých případech se jedná o
celé rodiny. Po této mrazivé zastávce se pro
změnu zapotíme, když budeme dále
pokračovat na vrch Svidník, který se svými
739 m převyšuje i „naše“ Čihadlo. Ke
Svidníku se váže podobná pověst o spícím
vojsku jako k hoře Blaník, ale asi stále není
ještě tak zle, protože dosud vojsko z nitra
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kopce nevyšlo (občas by je ale měl někdo aspoň zkontrolovat, jestli tam skutečně jsou). Na
vrcholu byla v roce 1940 vybudovaná zděná rozhledna, která je však za ta léta už přerostlá
stromy. Je nepřístupná, slouží pro radiokomunikační účely.
Jelikož jsme v polovině cesty, tak když se vrátíme ze Svidníku zpátky do Černovic, je na
místě se občerstvit. Možnost je navštívit kavárnu U budíku, kde se stojí denně fronta na
vyhlášené zákusky, které tedy nejsou nejlevnější, ale pro svoji kvalitu přitahují stále
množství lidí. Jelikož je zde k dostání pouze lahvové pivo, tak pro pány bych navrhoval
raději hotel Mlýn nebo na náměstí hezky opravenou restauraci U dubu.
Zpáteční cesta vede přes Sv. Annu, místo, na které jsem se těšil nejvíc. Z Černovic po
zelené turistické značce nejprve pohodlnou polní cestou, potom trochu větší romantika lesní cestou přes kořeny stromů a lávky přes potoky, až se přede mnou ukázal poutní
kostel Sv. Anny a těsně vedle stojící šestiboká barokní kaple. Skutečně hezké až magické
místo, původně lázně vystavené na údajně léčivém prameni. Stále jsou zde dvě velké vily
a také o život bojující, ale udržovaná asi 500 – 600 let stará lípa, nejstarší v okolí. Pak
následoval již jen návrat přes Vlčeves se zajímavým domem čp. 1 (bohužel jsem se o něm
nikde nedočetl nic bližšího), Mlýny s nádhernou mohutnou památnou lípou u hřbitova a po
staré místy ještě asfaltové cestě do Psárova, přes les po červené do Březiny a to už je
Deštná na dohled. Tento velice pěkný výlet měřící cca. 40 km, plný zajímavých míst vřele
doporučuji. Pro ty pohodlnější – na Sv. Annu se dostanete i autem.
Antonín Stára

Černovice kavárna Budík
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Černovice

Mlýny
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Svatá Anna

Rozhledna Svidník
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DEŠTENSKÁ PROČ
Proč se říkalo Štylfrýdov
Když jsem chodila na první stupeň do školy v Deštné, jiný název pro vedlejší vesnici než
Štylfrýdov jsem neznala. Až na druhém stupni s námi začaly chodit děti z Lipovky. Odkud
byly? No přeci ze Štylfrýdova. Tehdy mě ještě nenapadlo pídit se po původu jmen a
názvů, jak to dělám teď.
Jméno vesnice je spojeno se jménem šlechtice Ignáce Stillfrieda, který přišel až ze Slezska
a který zakoupil kromě Deštné i panství Červená Lhota. Zde sídlil na přelomu osmnáctého
a devatenáctého století. V souvislosti s ním nelze opomenout zámek Nový Dvůr, kde
komponoval a psal své paměti skladatel Karel Ditters z Dittersdorfu. Za svého života patřil
k nejpopulárnějším evropským skladatelům. Jeho díla se tiskla ve Vídni, Paříži, Londýně a
Amsterodamu. Nepřízní osudu a sužován těžkou chorobou i dluhy, prodal svůj dům v
Javorníku a přijal pozvání barona Stillfrieda, aby sem přijel s celou svojí rodinou (měli
deset dětí). Zde, těsně po dokončení svých pamětí, které kvůli nemoci diktoval svému
synovi, v roce 1799 umírá. Jeho dcera Anna Marie si později vzala za muže barona
Stillfrieda, který byl o čtyřicet let starší. Ani jí osud nepřál. Umírá v pouhých sedmnácti
letech.
Přestože došlo k přejmenování vesnice, lidé dlouho používali starý název Štylfrýdov. Kdo
způsobil, že se staré jméno vesnice tak dlouho udrželo? Snad baron Ignác Stillfried, nebo
pobyt věhlasného hudebního skladatele na jeho nedalekém zámku? Těžko říci, ale i dnes
často slyším místo Lipovky Štylfrýdov.
Jitka Šnorková

Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Rok 1968 – jeden z mezníků stoleté historie - osudové
„osmičky“ - 1. část.
Místní národní výbor:
Na jaře se měly konat volby do národních výborů. Byly odloženy na neurčito a tak zůstala
rada MNV i plénum ve stejném složení. Rada konala 20 schůzí, plénum mělo 6 schůzí. Od
01.11.1968 nastoupila po mateřské dovolené zaměstnankyně MNV Růžena Fischerová na
poloviční úvazek, na druhou polovinu úvazku zůstala Marie Capouchová. Jednotlivé
komise MNV pracovaly vcelku dobře, až na komisi pro výstavbu.
Místní rozhlas – 25.08.1968 provedl instalaci nových tlampačů z umělé hmoty místního
rozhlasu František Kotyza. Teď místní rozhlas fungoval po celé obci, ale v některých
místech se zvuk tříštil.
Výbojkové světlo – ve dnech 30.11. a 01.12.1968 došlo také konečně k postavení dalších
železných stožárů k výbojkovému osvětlení. Několik jich bylo zapojeno 07.12.1968. Nyní
stálo všech 35 stožárů v obci, svítilo 28 světel, zbývalo jich zapojit ještě 7.
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Kanalizace – v prosinci dala obec provést část kanalizace. Od čp. 24 do potoka byly
položeny cementové roury o průměru 60 cm v délce 80 metrů. Tuto akci prováděli
brigádně důchodci František Kovanda a Karel Kadlec. Nedošlo bohužel k plánované
bezprašné úpravě náměstí.
Pomník – obec dala před 28. říjnem opravit „pomník padlým“ na náměstí v parku. Opravu
prováděl kameník Jan Krejča (Hunal) ze Světců za 476 Kčs.
Chodníky, nové ulice – občané si udělali dalších 60 běžných metrů chodníků z desek a
obrubníků koupených místním národním výborem. Došlo také k pojmenování dvou ulic:
cesta na hřiště jako ulice Sokolská, u mateřské školy ulice Zahradní.
Volné soboty – od 1. října 1968 byly zavedeny v celé republice ve všech podnicích,
úřadech a školách všechny soboty volné. Úřední hodiny na MNV byly stanoveny denně
(pondělí – pátek) takto: 07:15 – 16:00 hodin s třiceti minutovou přestávkou na oběd.
Důchody – nízké důchody byly celostátně zvýšeny na 400 Kčs měsíčně u jednotlivců, u
manželů na 700 Kčs měsíčně.
Zdravotní a sociální komise dostala větší příděl peněz pro jednorázové podpory starým
občanům s nízkým důchodem. Tyto podpory vyplácela 4x ročně místo stávajících 2x
ročně. Některým důchodcům zaplatili uhlí, několika platili obědy v hostinci čp. 21, jiným
dávali podpory ve výši 100 až 200 Kčs v hotovosti.
Sbor pro občanské záležitosti – dne 14.04.1968 se slavnostního předávání občanských
průkazů účastnilo 36 patnáctiletých, 19.05.1968 bylo do života přivítáno 12 dětí a
24.11.1968 ještě 11 dětí z Deštné a celého matričního obvodu.
Z kroniky vybrala J. Vichrová
Citát nakonec:

Nikdo neví, kam až sahají jeho síly,
dokud je nevyzkouší.
J. W. Goethe

LÉKÁRNA DEŠTNÁ
Imodium se používá při náhle vzniklém (akutním) průjmu. Zahušťuje stolici při průjmu a
snižuje její častost. Tobolky Imodium jsou určeny pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.
Čtěte pozorně příbalový leták.
Nyní v nabídce lékárny balení 20 tobolek za cenu

149 Kč
LÉKÁRNA
Deštná, nám. Míru 15
Telefon: 608 166 116
E-mail: destna@medipharma.cz
Otevírací doba: Po, Út, Čt, Pá 07:30 – 13:00
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SPORT
Tréninky přípravky
každé pondělí od 17:00 – 18:00 minipřípravka
každé pondělí od 18:00 – 19:00 přípravka
Výsledky fotbal mužů:
TJ Sokol Deštná – Horní Pěna 0:2
Nová Ves – TJ Sokol Deštná
2:4
Tréninky každé úterý a pátek od 18:00 v tělocvičně.
Tělocvična
Rozpis všech sportů a cvičení probíhajících v tělocvičně najdete na tomto odkazu:
http://www.destna.cz/telocvicna.
Mikulášská nadílka
Na středu 05.12.2018 připravujeme mikulášskou nadílku pro děti. Jelikož trasy jsou
celkem dlouhé, rozmezí návštěv v jednotlivých domácnostech se bude pohybovat mezi
16:00 až 21:00 hodinou.
Pavel Kučera
předseda TJ Sokol Deštná, z.s.
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ZÁPISKY Z CESTY PO VIETNAMU
Díl VI. - Ode zdi ke zdi
Nevím, proč to máme vždycky (většinou) takhle... Po výstupu z vlaku kdesi v polích,
nebo ne úplně v polích, ale ve velmi málo obydlené části Qui Nhonu, jsem se začala mírně
bát, co bude dál. Bylo potěšující, že tentokrát nás zelený taxík odvezl až před vchod hotelu
a ani se nás nepokusil okrást. Tudíž zelené taxíky jsme v tomto městě od té doby
považovali za "bezpečné".
Takže hotel ... ehm...no, v lepším jsem zkrátka v životě nebyla. A pomyšlení, že jedna
noc tu stojí stejně, jako ubytování na Moravě ve sklípku, to mně prostě hřálo u srdce. Bylo
velmi příjemné postavit se bosou špinavou nohou na měkoučký koberec s vysokým
vlasem a konečně se osprchovat po té dlouhé noční cestě.... Michal dokonce využil
zdejšího servisu a nechal si vyprat a vyžehlit většinu toho odporně propoceného oblečení,
co měl v kufru. Celková deratizace mi zabrala asi půl hodiny a teprve, až poté, co jsem se
zcivilizovala a zabalila do huňatého županu, jsem si všimla, že náš pokoj má také balkon s
neuvěřitelným výhledem na moře!

To nám při prvním pohledu připadlo špinavé a mně trochu trápilo svědomí, že jsem je
sem "dotáhla" pod příslibem úžasných čistých pláží bez lidí. Ale při bližším prozkoumání
jsme zjistili, že je to jen zvířený písek od silných vln, které tu snad nikdy nepolevují na své
intenzitě.
Na pokoji jsme dlouho nezůstali, protože už jsme měli celkem hlad a vůbec jsme byli
nesmírně zvědaví na nové město a zajímavosti v něm.
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Vydali jsme se tedy hledat něco k jídlu. S výběrem nám opět pomohl náš průvodce Lonely
Planet. Po návštěvě Čínské čtvrti už jsme si zvykli, že je to celkem šibal, ale rozhodli jsme
se ho ještě jednou poslechnout... Restaurace byla.... noo, mmmm, rozhodně zajímavá.
Ano, to je to správné slovo. Myslím, že poslední bílí turisté byli ti, co psali tu recenzi pro
Lonely Planet... Byli z nás vyjevení úplně stejně jako my z nich. Dokonce pro nás někde
vyštrachali menu v angličtině, které bylo stejně špatně přeložené, a tak jsme se radši řídili
obrázky. Ovšem ani ty, neměly tu správnou vypovídací hodnotu. Objednali jsme si tedy
každý "něco" v misce, k tomu "něco jiného" v jiné
misce a pivo. Obsluha byla stále nespokojená, že si
toho objednáváme málo a tak nám vnutili ještě "něco"
dalšího... Mezi tím vším, co se nám pořád snažili
nabízet, byli i hadi, ale na ty nikdo z nás neměl odvahu.
(Když to teď vidím zpětně, byla to velká škoda, že jsme
si toho hada nedali. Protože, jak jsme později zjistili,
byla tato restaurace vyhlášená přípravou hadích
pochoutek a při našem dalším putování jsme již
takovouto možnost neměli.)
Řeknu vám, Vietnam by ze mně za chvíli udělal
vegetariána... Polévku s kuřecím masem si představuju
s masem a ne s nasekanými klouby potaženými kůží.
Do toho v tom byly nějaké zvláštní kyselé zelené listy a
vlastně mi to ani moc nechutnalo. Ale snědla jsem
alespoň vývar a rýži, která byla celkem dobrá a ano,
dušenou zeleninu... Mamka s Michalem si dali nějakou
místní specialitu v podobě smaženého kuřete na žluté
rýži. Nebylo to však kuře, na jaké jsme zvyklí u nás, rozhodně se nerozsýpalo na jazyku,
spíš pěkně lezlo do zubů, ale zato chutnalo jako kuře.
Další fakt, který nás ve Vietnamu překvapil byl ten, že to, co už není na stole potřeba, se
jednoduše hodí na zem. Kosti, ubrousky, plechovky od piva, skořápky od mušlí. S tím
jsem se nějak nemohla vnitřně smířit a při odhazování plechovky jsem si připadala děsně
provinile, což na mně muselo být vidět, protože jsem personál velmi bavila. Vůbec jsme
byli pro okolí nesmírně podivní, všichni hosté i personál si nás chodili prohlížet a smáli se.
(Nevím jestli se smáli nám, nebo na nás a tak jsme se na ně smáli taky a tak nějak jsme se
prosmáli obědem a bylo to celkem fajn.)
Po jídle, kterého bylo hodně a bylo celkem nesmyslně levné, jsme se vydali hledat
pagodu, která měla být poblíž. Byla, a byla stejně nádherná, jako všechny předchozí. Tahle
měla u sebe ještě zahradu s obrovským Buddhou stojícím v lotosovém květu. Kolem byla
ještě spousta malých chrámečků a soch a jezírko a draci a překrásné staré bonsaje. Těch je
tu všude spousta. Jen tak na ulicích, v parcích u každého domu. A těch motýlů všude
kolem!!
Pak jsme se nechali taxíkem odvézt k Čamským věžím. To byla další věc, zcela odlišná
od všeho, co jsem kdy viděla. Oranžové schodovité věže se tyčily k modrému nebi a
kolem rostly palmy a všemožná jiná zeleň a ibišky. Když už jsme byli skoro na odchodu,
všimla si nás skupina dívek, které tu byly na školním výletě. Nevím proč, ale nesmírně
jsem je něčím zaujala. Možná svou světlou kůží, která je tu pro místní dívky tak ceněná.
Možná vlnitými vlasy... Každopádně se mě chytly a chtěly se se mnou fotit. Neustále mi
sahaly na vlasy a na ruce a smály se a pištěly a celé to bylo velmi silné, až skoro dojemné.
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V tu chvíli jsem litovala, že nemám nic, co bych jim mohla dát na památku od nás. A tak
jsem se nechala pouze zvěčnit na jejich mobilní telefony a pak i na můj fotoaparát. Jedna z
nich mi pak nakonec řekla, že jsem "bjůtifl", ale kdo ví.... oni tu neumějí moc dobře
anglicky.

Večer jsme se pak rozhodli strávit na pláži. Moře bylo krásně teplé a pláž překvapivě
čistá. Ovšem, co je na tom nejúchvatnější – byla zcela bez turistů, a vlastně bez lidí
všeobecně. Místní se přišli koupat, až když slunce skoro zapadlo. Připadá nám to tady jako
takový malý ráj na zemi.
No a aby těch zážitků nebylo málo, zastavila se u nás ještě skupinka "dětí" (později
jsme zjistili, že jsou to studenti univerzity) a chtěli si s námi povídat anglicky, protože
studují na anglické škole, tak aby se cvičili. Bylo to celkem milé, i když trochu únavné po
celém dni. A tak jsme jim vyprávěli něco málo o naší zemi, o sněhu a zimních
pneumatikách. Jako bychom vyprávěli pohádku: Bylo, nebylo... Pak už jsme jim ale utekli,
a rozhodli se najít něco dobrého k večeři.
To se nakonec ukázalo jako obzvláště vtipné....
Nějakou náhodou, aniž bychom to tušili, jsme se ocitli v části města, kde bylo asi milion
kaváren, ale žádná restaurace. Kavárny se táhly asi tři kilometry po obou stranách silnice,
všechny blikající, všechny bez hostů, ale hlavně bez jídla! Tou dobou už jsme opravdu
skoro umírali hlady a každá další kavárna v nás vyvolávala lehké záchvaty šílenství. Na
konec nás zachránila "restaurace" v podobě garáže jednoho z domů, kde se prodávalo
jednoduše to, co si ten den rodina uvařila k večeři. Paní z nás byla dozajista v šoku, kde
jsme se tam ocitli, ale byla velice milá a tak nám zanedlouho na stole přistála vychlazená
piva, talířky s bylinkami a tři kouřící polévky. Já v té své měla hovězí, Michal v ní měl
tučné vepřové s kostí a mamka tentokrát vyhrála, protože její miska obsahovala nějaké
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mleté kuličky z čehosi, které náhodou skvěle chutnaly. Dokonce jsme ani nedokázali
identifikovat, zda je to rostlinného, nebo živočišného původu. Pak nám k tomu paní ještě
přinesla velkou křupavou rýžovou placku se sezamovými semínky, kterou nesla i své
rodině, která večeřela vedle nás. Večeře pro nás tři tady vyšla na 100 korun i s pořádným
spropitným.
No, a aby těch "extrémů" bylo ještě víc, vyjeli jsme do 13. patra, až na střechu našeho
hotelu, kde byl panoramatický bar a dali si pár koktejlů. Každý z nich stál stejně jako
večeře pro tři lidi. I když, upřímně... I tak to bylo na naše poměry levné, nebo
přinejmenším srovnatelné... A ten výhled k tomu!!!

zapsala Veronika Janů, pro vydání ve zpravodaji upravila Věra Janů

INZERCE

Nabízím:
*Zemní a výkopové práce Minibagrem Cena: 550 Kč/h
*Vrtání děr zemním vrtákem o průměru 20 cm
*AUTODOPRAVA, 15 Kč /1 km (Soběslav a okolí do
10 km = 300 Kč) - sklápěč (písek, štěrk, beton, uhlí, ...)
, maximální tonáž nákladu 1,3 t - valník (vyklízení
nemovitosti, stěhování, ...), maximální tonáž nákladu
1,7 t.
Milan Podvalský, Soběslav, tel.:+420 792 300 865
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