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V průběhu měsíce dubna probíhala facebooková soutěž o nejhezčí jarní výzdobu. Přihlásit se mohl kdokoliv,
výherkyně byly vybrány na základě získaných lajků u fotky. Děkujeme všem, kteří se zapojili.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení občané, čtenáři,
stále řešíme situace spojené s nouzovým stavem. Procházíme nelehkou
částí svých životů, asi už to plno z vás nebaví, nošení roušek je protivné,
uzavřené provozovny a služby nám chybí, ale je třeba vydržet, aby se
virus nedostal i mezi nás.
Stále nabízíme seniorům zařízení základních nákupů v Jednotě nebo
lékárně. Zajistíme vám také oběd do jídlonosiče. Služba je zcela zdarma,
platíte pouze nákup či oběd. Nabízíme také látkové roušky pro všechny, kteří si roušku
sami pořídit nemohou. Máme roušky i pro děti, dáváme je také do lékárny, kde si je
můžete vzít.
Městský úřad už má opět otevřeno v úřední hodiny v pondělí a středu od 7 do 16:30
hod, a v pátek od 8 do 11 hod. Žádáme vás však o omezení návštěv městského úřadu
na minimum. Platby provádějte výhradně elektronicky. Když už se na úřad vydáte, pak
žádám o dodržování hygienických opatření – dezinfekce rukou u vchodu, rozestupy 2 m a
vstupování do kanceláří jednotlivě.
Nemohu nezmínit spolupráci s lékárnou. Paní majitelka i pan magistr nám nastalou
situaci pomáhají usnadnit. Jsem rád, že jsme lékárnu a její provoz vždy podpořili a dnes se
ukazuje, že tato služba je velice důležitá a měla by zde v Deštné působit i nadále, i když
nás někteří starostové z okolí nechtějí podpořit. Lékárna nám poskytla dezinfekci pro
provozy (škola, tělocvična, úřad) a rozdává roušky.
Klobouk dolů musíme sklonit před všemi prodavačkami, ať v prodejně Jednoty nebo
Potravin na náměstí. Také před pracovnicí na poště a všemi doktory. Před učiteli naší ZŠ i
MŠ, a dalšími. V tomto čase nabízí své služby, mají vytahané ruce z doplňování zboží,
snaží se nám všem situaci usnadnit, nesmí si vzít volno či provoz zavřít, připravují našim
dětem úkoly, učí se s nimi na dálku, pomáhají.
Pomalu se snad už budou opatření rozvolňovat, vydržme to. Informace o dalším vývoji
a opatřeních sledujte na našich webových stránkách www.destna.cz, kde je stále
aktualizujeme.
Chci vám velice poděkovat za to, že dodržujete všechna nařízení, že si navzájem
pomáháte, že jste trpěliví.
Dovolte mi s vámi sdílet několik poznatků z třídění odpadů poslední doby.
Často nyní řešíme to, že jsou přistaveny ke svozu jiné, než průhledné pytle (nejčastěji
černé). Nelze tedy poznat o jaký odpad se jedná a když pytel rozebereme, tak zjišťujeme,
že je v něm v podstatě komunální odpad (smícháno vše dohromady). Neprůhledné pytle
nebudou odváženy! Průhledné pytle rozdáváme zdarma. Stačí si při svozu o ně říci
zaměstnancům města, nebo udělat poznámku na odevzdávané odpady, pytle vám budou
vhozeny do poštovní schránky, dostavit se pro pytle můžete také na úřad nebo si jen
zavolejte a my vám je doručíme.
Zhoršuje se čistota v pytlích s tříděným odpadem. Uvědomme si, že námi vytříděný
odpad putuje na velkou třídírnu odpadů, kde s ním pracují opět lidé. Často vidíme rozlité
mléko (zapáchající), umaštěný papír či igelity, gumové rukavice!, platíčka od léků, papír
v pytlích na tetrapak, kabely a klávesnice v dalších pytlích, a další.
Třídění odpadů má smysl pouze tehdy, budou-li dodržována nastavená pravidla.
Budeme-li je porušovat, pak nám svozová firma odmítne tento tříděný odpad odvážet a
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budeme ho likvidovat jako komunální, to se však promítne do výše nákladů a do poplatku.
Právě se připravuje nový zákon o odpadech, který komunální odpad a jeho skládkování
výrazně zdražuje. Je pouze na nás, zda chceme ušetřit při třídění a neodevzdávat tolik
komunálních odpadů. Úplně nejlepší by bylo, kdybychom dokázali snižovat množství
odevzdávaných odpadů - ať tříděných, tak komunálních.
Zasedání zastupitelstva
Jednání v dubnu se konalo formou videokonference. Záznam z tohoto jednání můžete
zhlédnout na youtube.cz, když si najdete účet města Deštná, kde jsou umístěna i další
videa.
Zasedání v květnu se bude konat již tradičně s osobní účastí zastupitelů i veřejnosti.
Jednání se bude konat 25. května nejspíše v Kulturním domě od 18 hodin. Místo konání
ještě upřesním na základě opatření Vlády ČR.
Daň z nemovitosti
V současné době chodí složenky a informace o dani z nemovitosti. Město Deštná
v minulém roce několikrát dopředu informovalo o projednávání zvýšení místního
koeficientu. Tento byl nakonec navýšen (podle zákona o dani z nemovitých věcí
č. 338/1992 Sb., § 12 - Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na
území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem
se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo
jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 - např:
zahrady, sady, trvalé porosty, orná půda, …) na hodnotu 3. Je nutné podotknout, že výběr
této daně je 100 % příjmem pro obec, nic nejde státu.
Volný byt čp. 83
Město pronajme podkrovní byt se sklepem v Adamské ulici v bytovce čp. 83 o výměře
50,15 m2, 1+kk, k nastěhování ihned. Nájemné – byt 2.400 Kč/měsíc + sklep 300
Kč/měsíc, zálohy vodné a stočné 322 Kč, elektřina a plyn řešeny smlouvou přímo
s dodavatelem. Nájemník musí splnit podmínky: nevlastnit žádnou jinou nemovitost
k bydlení, maximální možný příjem 0,8 násobek průměrné hrubé mzdy v ČR vůči čisté
mzdě nájemníka (tyto podmínky jsou dány dotačním titulem při opravě tohoto bytu).
SDH Deštná – sběr železného odpadu
Členové Sboru dobrovolných hasičů Deštná oznamují, že v pátek 8.5.2020 od 16 hodin
budou sbírat kovový odpad v Deštné. Žádáme občany, aby odpad připravili před své
domy.
Elektrokola
Město nabízí pronájem 4 elektrokol opět s nižší cenou pro osoby starší 55 let. Pronájem
si domlouvejte dopředu telefonicky nebo na MěÚ.
Pouť a Muzea
Tradiční Pouť v Deštné bude. Ano, takto jsme se s provozovatelem atrakcí domluvili.
Záležet bude opět na opatřeních Vlády ČR. Pouťová veselí se budou konat o víkendu 19.,
20. a 21. června 2020. Program připravujeme.
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Muzea budou otevřena pro veřejnost o posledním květnovém víkendu, kdy budou mít
zdarma vstup děti do 15 let, je to takový dárek ke Dni dětí.
David Šašek, DiS., starosta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jubilantům k významným narozeninám
Panu
Panu
Panu
Panu
Paní
Panu
Panu
Paní
Panu

Vladimíru Kučerovi
Ladislavu Prokešovi
Janu Michálkovi
Josefu Faldusovi
Heleně Gregorové
Karlu Komárkovi
Janu Aujezdeckému
Denise Janotové
Miroslavu Přibylovi

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

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do života vítáme
Ondřeje Adamce
Malému Ondřejovi přejeme hodně zdraví, štěstí, radostné dětství a
rodičům blahopřejeme.
Do Deštné vítáme
Vendulu Novotnou a Radka Vopravila
Oběma přejeme, aby v Deštné nalezli nový domov.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výpis prací technického úseku města Deštná v dubnu 2020:
- V lokalitě Za školkou jsou hotové rozvody elektrické energie, veřejné osvětlení a zbývá
jenom odstranit sloupy, na kterých již není elektrické vedení. Připravujeme montáž
kanalizace a vodovodu (4. etapa), poté začneme připravovat podklad pro komunikaci.
- Hřbitovní zeď má hotovou zadní část zdi a začala stavba přední pohledové části
z původního kamene (Kostka JH).
- Dále je hotová rekonstrukce střechy na márnici (provedla firma František Stejskal –
pokrývačství), vše se připravuje pro opravu fasády.
- V městských lesích probíhá úklid lesa po těžbě. Větve na štěpkování v současné situaci
nikdo nechce, tak nám nezbývá než je pálit.
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- Jsou téměř hotové WC v kulturním domě v Lipovce, zbývá jen ukotvit umyvadlo a pár
drobností, které ještě nedorazily od dodavatele.
- Do oplocenky, kde nám na podzim nevystačily stromky, jsme dosadili 200 javorů, 200
jedlí, 200 dubů a 200 borovic.
- Začala další větší rekonstrukce, a to oprava sociálních zařízení v kulturním domě v
Deštné. V současné době je odstraněno veškeré vybavení, včetně obkladů. Nově
provedeme rozvody vody a elektriky, nově obložíme stěny a podlahu. Veškeré vybavení
bude vyměněno.
- 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.
- Vodovod a kanalizaci Za školkou 4. etapa.
- Dešťovou kanalizaci do vsaků v lokalitě Za školkou.
- Opravu WC a umývárny ve školce.
- Modernizaci tří učeben a dvou WC ve škole.
- Dodělání další části chodníku v urnovém háji.
- Modernizaci dětského hřiště.
- Výměnu a doplnění vstupních dveří a prosklených stěn na Zdravotním středisku.
- Výmalbu chodeb na zdravotním středisku.
- Opravu střechy na dolní části čp. 9.
- Opravu veřejného osvětlení u školky.
Upozornění pro občany – skládka větví
Upozorňujeme občany, že na tuto skládku patří pouze větve, ne pařezy a hlavně ne
prkna plná hřebíků a dalších kovových částí!, ne bioodpad!, ….
Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a termíny svozu v roce 2020:
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
Květen - pondělí 11.5. a 25.5. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní.
Květen - pondělí 11.5. a 25.5. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Květen v pátek 8.5. a 22.5. 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
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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 navštivte celoročně v prostoru za městským úřadem v den svozu
tříděného odpadu od 13 do 15 hodin nebo po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.
Sběrné místo u školní kuchyně bude v květnu otevřené poslední sobotu v měsíci 30.5.
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.
Recyklace má smysl - EKOLAMP
Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo
plastů. Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když
toto tvrzení neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se
asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a
odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí
denní potřeby, jako jsou úsporné žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice
před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální
sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na
nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně
velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze
starých elektrospotřebičů.
Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně vzácných, plasty či sklo. Kromě
využitelných surovin však obsahují elektrozařízení také různé škodlivé látky, které se díky
ekologické recyklaci nedostanou do životního prostředí.
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v Deštné a nevyhazujte elektrozařízení
do směsného odpadu.
V Deštné můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat ve sběrném místě nebo ve vestibulu
MěÚ.
Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro Deštnou a Lipovku zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří
síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i
samotnou recyklaci. Jen za loňský rok se v České republice díky EKOLAMPu sebralo a
ekologicky zpracovalo 706 tun světelných zdrojů, 587 tun malých elektrozařízení a 1586
tun velkého elektra. Díky ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít přes 95 %
materiálů ze světelných zdrojů a více než 90 % materiálů z malých a velkých
elektrozařízení.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími
elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.
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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 váš les či holinu odkoupí a
postará se o vysazení nového lesa, tentokrát již smíšeného.
Palivové dřevo
– 138 Kč/prm – větve po kácení – výřez – samovýrobou
– 483 Kč/prm – měkké dřevo (např. borovice, smrk, topol, lípa, modřín, vrba)
– 1035 Kč/prm – tvrdé dřevo (např. olše, bříza, buk, dub, jasan, javor)
(prm = prostorový metr – dřevo skládané do rozměru 1m x 1m x 1m).
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vytěžené dřevo je odběratel povinen zaplatit dle uvedené
splatnosti na základě vystavené faktury po odběru dřeva na bankovní účet
č. 0600434339/0800, nebo ihned po odběru v pokladně města Deštná.
Napouštění bazénů
Chcete-li napouštět bazén z vodovodní přípojky, napouštějte jej pomalu a mimo
odběrovou špičku, nejlépe přes noc. Při velkém a rychlém odběru hrozí rezavé zbarvení
napuštěné vody u vás i u okolních odběratelů.
Tato situace se děje nárazovými změnami hydraulických poměrů v síti. V případě
překotného napouštění bazénů z vodovodu pro veřejnou potřebu se začnou uvolňovat
usazeniny z vnitřního povrchu vodovodní sítě a tím dojde k zakalení vody. Tento problém
se pak netýká pouze vlastního místa odběru, ale často i poměrně širokého okolí.
Pokud máte jakékoliv připomínky nebo náměty na úklid, opravy a úpravy v Deštné a
Lipovce, ozvěte se nám (podatelna@destna.cz, 384 384 231, 607 937 291, osobně).
Rádi s vámi jakýkoliv návrh prodiskutujeme, popř. ho
dle možností rozpočtu zrealizujeme nebo zařadíme do
rozpočtu na další roky.
Vedoucí technického úseku Pavel Kučera

Oprava WC v KD Lipovka.
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Oprava střechy márnice na hřbitově.

Oprava hřbitovní zdi.
ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
JÍDELNÍ LÍSTEK KVĚTEN 2020
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

S kapáním a zeleninou
Vločková
Babiččina bramborová
S játrovou rýží
SVÁTEK

Segedínský guláš, houskový knedlík
Smažený vepřový řízek, bramborový salát
Krůtí na zelenině, těstoviny
Džuveč, okurkový salát

11.05.
12.05.
13.05.
14.05.
15.05.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Brokolicová
Česneková s bramborem
Fazolová
Krupicová s vejcem
Gulášová s bramborem

Sekaná pečeně, brambor, ovocný kompot
Vepřové maso po italsku, těstoviny
Vepř. krkovice pečená, dušená mrkev, brambor
Vepřové srdce na smetaně, houskový knedlík
Francouzské brambory, červená řepa

18.05. PO Kapustová
19.05. ÚT Hrachová s krutonky
20.05. ST Rajská s písmenky

Smažené rybí filé, brambor, mrkvový salát
Ptáčková omáčka z vepř. masa, rýže
Čočka na kyselo, uzená krkovice, okurka, chléb
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21.05. ČT Z vaječné jíšky
22.05. PÁ Přidělaná s koprem
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Kuře na paprice, knedlík
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

Rybí s polentou
Hovězí se zel. a nudlemi
Zelná se smetanou
Z míchaných luštěnin
Květáková

Čevapčiči, brambor, cibule, hořčice
Hovězí maso vařené, koprová omáčka, knedlík
Kuřecí nudličky, rýže
Vepřové maso na žampiónech, brambor
Boloňské špagety se sýrem

MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
V dubnu začaly p. učitelky zasílat předškolním dětem, a dle zájmů rodičů i
mladším dětem, studijní materiály pro možnost domácí práce s dětmi. Pokud
máte také zájem o zasílání inspirace, ozvěte se nám na email destna.skolka@centrum.cz.
Pěkné pracovní listy k procvičování naleznete na https://kuliferda.raabe.cz/ukazkovelisty2/. Stačí zadat váš email a vybrat si věkovou skupinu, pro kterou chcete pracovní listy
zaslat.
Zápis do MŠ Deštná proběhne na základě opatření MŠMT bez osobní přítomnosti dětí a
zákonných zástupců v termínu od 2.5. do 16.5.2020. Bližší informace a žádost najdete na
https://www.zs-destna.cz/news/zapis-do-materske-skoly/ .
Prosíme vás, sledujte průběžně webové stránky školy, kde budeme zveřejňovat aktuální
informace např. otevření MŠ, ochranné pomůcky v MŠ apod.
Přejeme vám krásné dny a pevné zdraví! Kolektiv učitelek MŠ.
Z NAŠÍ KNIHOVNY
Zprávy z knihovny
Tak nám otevřeli knihovnu. Ano, je to tak, konečně máme opět otevřeno!
Sice pouze v úterý od 13,30 do 18,00 hod. a ve čtvrtek od 13,00 hod. do 18,30 hod.
Budeme půjčovat pouze knihy. Internet a počítače jsou nadále mimo provoz. Nepříjemné
maličko je, že budeme muset dodržovat určitá hygienická opatření a vstup bude možný
pouze se zakrytými ústy a nosem. Doufáme, že vás tato omezení od návštěvy knihovny
neodradí.
Rády bychom vás upozornily na útlou knížečku, která byla původně určena ke zmizení
v propadlišti dějin. Naštěstí se tak nestalo a my vám ji můžeme nabídnout v našem
knihovním fondu. Světlo světa spatřila v roce 1970 a na knižní pulty se nedostala. Ptáte se
proč? Protože knihu Lincoln 1923 napsal Jan Werich a je to soubor amerických
vzpomínek, povídek i pohádek pro dospělé.
Je to kniha krásná a lidská, u které si nezapomeňte přečíst i úvodní řádky, jež napsal Jiří
Voskovec. V povídce Dragoun hrdina říká: „V tom rozčilení byste také zabil. V tom je ten
háček. Kdyby lidi nebyli ve válce rozčilený, vyjevený, kdyby byli při rozumu, tak by jeden
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druhého nezabíjeli. Dyť to není nutnost ani zábava, ani sport.“ Kniha vyšla sice už v roce
1990, ale rozhodně stojí za přečtení.
Takže na shledanou v knihovně a nezapomeňte si vzít nějakou slušivou a elegantní
ochranu nosu a úst.
LiSt.

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI, OSTATNÍ
Dětský tábor Deštná – 5. díl

Rok 1993 (od 4. července do 31. července)

Třetí ročník tábora v Deštné se uskutečnil pod názvem „Letní tábor Deštná“. Účastníky
tábora už nebyly děti jenom z našeho oddílu a okolí, ale byly to především děti z Prahy.
Například na 1. běh v roce 1993 přijelo 74 % dětí z Prahy. Toto pak bylo v následujících
letech naprostým pravidlem. V roce 1993 se uskutečnily celkem čtyři týdenní běhy
(turnusy). Opět se začínalo v neděli dopoledne a končilo následující víkend v sobotu
dopoledne. V roce 1993 přijelo na jeden týden 45,6 % dětí, na dva týdny 52,3 % dětí a na
tři týdny přijelo 2,1 % dětí. Děti, které na táboře zůstávaly na dva nebo tři běhy, měly pak
v sobotu odpoledne volnější, spíše odpočinkový program (většinou turistické výlety do
okolí Deštné spojené s koupáním). V roce 1993 byly děti na každém běhu poprvé
rozděleny na více oddílů podle věku a to chlapci s děvčaty dohromady. To byl rozdíl
proti táborům ROH a skautským táborům, kde děti byly přísně děleny na chlapecké a dívčí
oddíly. Nám to nikdy nedělalo problém, naopak děti byly rády, protože např. sourozenci
opačného pohlaví či kamarád s kamarádkou byli v jednom oddíle a to jim vyhovovalo.
Tyto smíšené oddíly u nás fungují dodnes. Veškerý program mají děti společný, pouze
ranní a večerní hygiena je prováděna po skupinách: první skupina jsou mladší chlapci,
druhá skupina všechna děvčata a poslední třetí skupina jsou starší chlapci. V roce 1993
jsem poprvé od roku 1978 přímo nevedl žádný oddíl, ale začal jsem působit ve funkci
hlavního vedoucího. Důvod byl zvyšující se počet dětí, zvyšující se náročnost organizace
tábora a hlavně jsem potřeboval mít „volnější ruce“, abych se mohl více věnovat svému
šestiletému synovi Honzovi. S organizací tábora mi od roku 1993 začala hodně pomáhat i
moje manželka Helena. Po příjezdu ze zaměstnání v Jindřichově Hradci, šla vždy hned
pracovat na tábor. Ve funkci hlavního vedoucího jsem působil až do roku 2010. Od roku
2011 opět vždy přímo vedu jeden oddíl (většinou fotbalový) a k tomu ještě samozřejmě
zastávám i řadu dalších nutných funkcí: hlavní vedoucí, sportovní vedoucí, hospodář,
účetní, kronikář, řidič, atd.
V roce 1993 se poprvé konal v prostorách mateřské školy (bývalá školka v přírodě)
konkurenční tábor pana Marečka z Prahy. Pan Mareček konal své tábory v Deštné
ještě i v roce 1994 a pak se náhle „vypařil“…
Druhé večeře v roce 1993 jsme dětem připravovali stejným způsobem jako v roce 1992.
Celotáborová hra na všech bězích se jmenovala „Zlaté údolí“. Každý oddíl hrál tuto hru
samostatně a vždy byly vyhlášeny tři nejlepší děti, které dostaly diplomy a sladké i věcné
odměny. V roce 1993 jsme museli postavit 18 stanů. Stavěli jsme už pouze velké stany
s konstrukcí a se závěsnými ložnicemi z Technolenu (sídlo firmy v Lomnici nad
Popelkou). Jejich názvy byly: Mamaya, Laguna, Mallorca, Paradiso, Normandie, Baltic,
Vranov a Astoria. Já jsem vlastnil pouze 2 stany Mamaya a 2 stany Normandia. Tyto 4
stany jsem získal z Tylexu v Kamenici nad Lipou, když se tam postupně rušilo ROH.
Zbylých 14 stanů mi na konání tábora zapůjčilo ROH v nemocnici v Benešově u Prahy.
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V dalších letech jsem si stany postupně nakupoval vlastní. Především Mallorcy, které jsou
největší a nejprostornější. Jedna Mallorca stála 16 990 Kč. Pro srovnání: před rokem 1989
stála 4 000 Kč… Stavění stanů ještě celkem jde, ale skládání je mnohem náročnější,
protože se po dětech musí všechno vyčistit, vyprat a mnohdy i dát odborně spravit do dílen
Technolenu. Děti nešetří nic: celty a ložnice od bahna, zničené zipy a dokonce i nožem
rozpíchané gumové podlážky v ložnicích nebo klidně i střechy stanů…
1. běh v roce 1993 se uskutečnil ve dnech 4. až 10.7. – děti byly rozděleny do pěti oddílů,
první dva nejmladší měly ještě instruktory. Z programu 1. běhu vybírám čtvrtek
8. července: Dopoledne – 1. oddíl hry na hřišti, 2. oddíl přehazovaná, 3. oddíl vycházka do
lesa, 4. oddíl výlet na kolech na Červenou Lhotu a 5. oddíl softbal. Odpoledne – 1. oddíl a
2. oddíl pěší výlet na Červenou Lhotu, 3. oddíl autobusový výlet do Jindřichova Hradce,
4. oddíl hry v lese a 5. oddíl závody na kolech do vrchu. Večer se konaly celotáborové
štafety. V pátek 9. července se konalo Sportovní odpoledne mezi naším táborem a
táborem pana Marečka. Náš tábor zvítězil 5:3 na body. Fotbal mladší kluci 1:1, fotbal
starší kluci 12:0, přehazovaná starší holky 0:2, stolní tenis 8:0. Na 1. běhu byl nejstarším
účastníkem čtrnáctiletý Tomáš Pomr z Prahy a nejmladším (kromě šestiletého Jana
Zedníka) byla sedmiletá Zuzana Fojtová z Prahy.
2. běh v roce 1993 se uskutečnil ve dnech 11. až 17.7. – děti byly rozděleny do 6 oddílů,
první dva nejmladší měly opět ještě instruktory. Kalendář přírody na 2. běhu vypadal
takto: Neděle 7 °C a celodenní déšť, pondělí 8 °C zataženo, bouřka, déšť, úterý 7 °C
zataženo, déšť, středa 14 °C zataženo, oblačno, čtvrtek 14 °C zataženo, déšť, pátek 18 °C
déšť, bouřka a sobota 24 °C bouřka, déšť, oblačno. Takže počasí typické pro devadesátá
léta minulého století… Kalendář přírody jsem do našich kronik začal zaznamenávat v roce
1992 a činím takto do dnešních dnů. Teplotu ve stínu zapisuji vždy okolo 14. hodiny.
Posledních několik táborů zapisuji i minimální noční teplotu. Zvláštností nejsou noční
minima okolo pouhých 8 °C…
Šestý oddíl na 2. běhu uskutečnil táborový osmiboj. Skládal se z těchto disciplín: běh
okolo hřiště, člunkový běh s míčem, prolézání plotem, trojskok, hod kamenem, hod
kopacím míčem vzad, skákání po jedné noze a přeskoky na švihadle. Na 2. běhu byl
nejstarším účastníkem čtrnáctiletý Martin Kareš z Jindřichova Hradce a nejmladším byl
sedmiletý Martin Král z Prahy.
3. běh v roce 1993 se uskutečnil ve dnech 18. až 24.7. – děti byly rozděleny opět do
6 oddílů a první dva nejmladší měly zase ještě instruktory. Teploty již byly trochu vyšší,
ale každý den pršelo a celkem za sedm dní bylo 5 bouřek. Na 3. běhu se děti vypravily na
exkurzi do sodovkárny firmy Fontea, kde se vyráběly limonády Deštenka. Nejstarší
oddíl se vydal na cyklistický výlet na hrad Choustník. Vstupné pro děti tenkrát stálo
6 Kč. V pátek 23. července jsme opět uspořádali Sportovní odpoledne s táborem pana
Marečka. Zvítězili jsme 2:1 na zápasy: kopaná malých chlapců 1:0, přehazovaná starších
děvčat 0:2 a volejbal vedoucích 2:0. Z jídelníčku 3. běhu vybírám sobotu 24. července:
snídaně – chléb, máslo, strouhaný sýr, bílá káva, oběd – polévka hrachová, zapečené
těstoviny s uzeným masem, okurka, svačina – rohlík, máslo, čaj, večeře – vepřové maso na
smetaně, houskový knedlík, čaj, druhá večeře – koláč, čaj. Poprvé v historii jsme
uspořádali turnaj vedoucích ve stolním tenise. Zvítězil hlavní vedoucí Vladimír Zedník,
druhý byl Václav Tampír z J. Hradce a na třetím místě skončil Libor Kalod z Prahy. Čtvrtý
oddíl sehrál v lese na Budislavské hoře hru Hledání kombinací čísel. Při této hře byli
pobodáni vosami šestiletý Jan Zedník a desetiletý Radek Szabo z Prahy, protože v zápalu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
- 11 -

hry proběhli vosím hnízdem. Na 3. běhu byl nejstarším účastníkem třináctiletý Antonín
Stratílek z Prahy a nejmladším byl jeho osmiletý bratr Adam Stratílek z Prahy.
4. běh v roce 1993 se uskutečnil ve dnech 25. až 31. července. Na čtvrtý běh přijelo
rekordní množství dětí – přesně 60. Děti byly rozděleny do 5 oddílů a první čtyři měly
ještě i instruktora. Instruktoři byli vesměs moji vlastní odchovanci z minulých táborů a
jejich věk byl většinou patnáct až sedmnáct let.
27. července uspořádal 5. oddíl cyklistickou časovku jednotlivců do vrchu. Zvítězil
Tomáš Jahoda z Prahy. Časovku jednotlivců na kolech jsme tenkrát jezdili na silnici od
JZD k Novému Dvoru (asi 1,5 km). Od konce devadesátých let jsme časovku přesunuli na
silnici ze Světců na Horní Radouň. Start byl asi 100 m za cedulí Světce a časovka byla
rozdělena na tři části podle věku: na 1 km, na 2 km a na 3 km. Cíl na tři kilometry je úplně
nahoře na kopci v lese („U prasat“). Dodnes si můžete na silnici Světce – H. Radouň
všimnout bílé startovní čáry a nápisů 1 km, 2 km a 3 km. Od roku 2018 jezdíme časovku
jednotlivců na polní cestě od benzínky k lesu v délce přibližně 500 m (po červené značce).
Časovku jsme ze silnice přesunuli na polní cestu především kvůli bezpečnosti dětí. Provoz
na silnicích se totiž neúměrně zvyšuje a někteří řidiči jezdí velmi agresivně a
neohleduplně. Ale i děti již nejsou tak tělesně zdatné a poslušné, jako tomu bylo
v devadesátých letech…
Večerní programy na 4. běhu vypadaly takto: neděle – sportovní hry, pondělí – video,
úterý – štafety, středa – diskotéka, čtvrtek – táborový oheň, pátek – balení, úklid.
Na 4. běhu byl nejstarším účastníkem čtrnáctiletý Tomáš Zástěra z Prahy a nejmladším byl
osmiletý Václav Pražák z Prahy.
Maximální počet bodů při bodování pořádku bylo 5 bodů: 1 bod za ustlání, 1 bod za
pořádek v ložnici, 1 bod za složené věci v předsíni, 1 bod za vysbírání papírků v předsíni a
1 bod za vysbírání papírků okolo stanu.
Pro zajímavost uvádím ceny pečiva v pekárně pana Rozsívala v roce 1993: rohlík
0.90 Kč, houska 1 Kč, šáteček 2,30 Kč, koláček 2,20 Kč a chleba 12,80 Kč. Takže proti
roku 1992 zvýšení ceny např. u rohlíku téměř o 30 % a u chleba o 35 %. Nezdražoval ale
jenom pan Rozsíval – zdražovali všichni a všechno: veškeré nájmy, potraviny, pohonné
hmoty, energie, jízdné, poštovné, … Ale my jsme si nemohli dovolit velké zdražování
poukazu na náš tábor, protože by k nám pak moc dětí nejezdilo a tudíž by k nám například
nepřijelo o 53 % více dětí, než v roce 1992. Zdražovat jsme ale též museli. Poukaz jsme
zvedli přibližně o 9 %.
V roce 1993 se o děti staralo celkem 12 vedoucích a 8 instruktorů.
Sedmiletých dětí přijelo 6,2 %, osmiletých 18,8 %, devítiletých 15,4 %, desetiletých
19,5 %, jedenáctiletých 13,4 %, dvanáctiletých 12 %, třináctiletých 10 % a čtrnáctiletých
dětí k nám přijelo 4,7 %. Z celkového počtu dětí bylo 28 % děvčat. 12,8 % dětí bylo u nás
na táboře z loňska. Z toho počtu bylo 9,4 % dětí podruhé a 3,4 % dětí potřetí (tedy vždy od
založení tábora).
Vl. Zedník
Na fotografiích je areál tábora a jeho vedoucí v roce 1993.
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POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
I mistr tesař se utne
Jak jinak začít povídání o mistrech dřeva a širočiny, než připomenutím
(již z Bible) svatého Josefa – tesaře, jejich patrona. Tesáním dřeva a
stavěním chýší, domů i všech dalších objektů se zabývalo mnoho mužů od
dávné minulosti (viz tisícileté archeologické nálezy). Totéž se dělo při
založení a budování naší osady v údolí vodního toku Dessné.
Více však při stavbách nového sídla výše, na horní rovině, od nově přišlých kolonistů z
Bamberka. Až hodně později, ze šikovných dřevodělníků se vydělilo řemeslo tesařské.
Byli tak obyčejní, ale všude potřební, že staré záznamy o nich jsou řídké. Přesto víme, že
v roce 1560 deštenský tesař Fencl opravuje jez u mlýna v Rosičce, roku 1575 "zlej zapálil"
(úder blesku) v hradeckém zámku Červenou věž.
Tam pracující tesař z Deštné se při hasení zranil,
pan Adam z Hradce zaplatil jeho léčení. Kolem
roku 1596 deštenští tesaři šindelíři Vít a Matěj
štípají v Roseči šindele na střechy v zámku.
Tesaře potřebovali všude – stavění krovů kostelů
i věží, mnoha lešení pro zednické stavby, včetně
mostů. Byli šikovní, hbití, výšek se nebáli. Majitel
jindřichohradeckého panství Adam Pavel hrabě
Slavata zřídil roku 1654 cech tesařů, tedy i
deštenských. Cechmistrem byl Jiří Filsak z Oldřiše, který také v roce 1687 stavěl krov
barokní věže u nás v Deštné. Z nemnoha záznamů deštenského archivu připomenu některé
dlouhodobě pracující tesaře. Například otec a syn Serbusovi (1819-1899), můj praděd
Jakub Šindelka (1834-1894), rod Tomáše Tůmy ze Struh. On i jeho dva synové František
a Tomáš dlouhodobě pracovali v tesařském řemesle v Deštné a okolí. Dobře rozuměli
stavebním plánům, měření úhlů, bezchybně sestavili krovy.
V dětství jsem rád sledoval jejich práci, třeba při tesání trámů. Oloupaný kmen položili na
kozy a zajistili skobami. V červené barvě namočený provázek natáhli na kmen a otiskem
vyznačili sílu trámu. Plivli si do dlaní, pozvedli širočinu (teslici) a odsekávali přebývající
dřevo. Práce přesná, únavná. Ale ta radost ze vztyčeného krovu, ozdobeného čerstvě
uříznutým smrčkem s fábory, tzv. "glajcha" se musela zapít.
Díváme-li se na historické stavby s vysokými nádhernými klenbami, obdiv patří i
tesařům, kteří do výšky vztyčili lešení a celou plochu klenby zdola zabednili! Totéž se dělo
u řady klenutých mostů. V Deštné počet tesařů klesal, ono se u nás v 19. století stavělo
málo. Posledním tesařským podnikatelem byl v roce 1946 mistr tesař František Kubíček v
čp. 63. Konstrukční tesařský dvůr měl u Staňkova mlýna. Jeho práce skončila v roce 1948
zrušením této soukromé živnosti.
Chci vás ujistit, milí čtenáři, že rčení, uvedené v titulku tohoto příspěvku, bylo někdy
oprávněné. Jedním z příkladů je deštenská stavba domu čp. 242 v Táborské ulici v roce
1932. Stavebník, ředitel místní měšťanské školy Jaroslav Zeidler, sledoval tesaře při
stavbě krovu jeho domu. Pozoroval na zemi složené krokve a povídá tesařům: "Mistři,
nejsou ty krokve krátké?" Tesaři jej blahovolně ujišťovali, že ne. Potom, při jejich
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zabudování v krovu se ukázalo, že dole přečnívaly zdi jen 30 cm, což bylo na podstřešek
opravdu málo! "Geometrický" pohled pana učitele viděl, že se páni tesaři "utnuli".
F.K.

CYKLOVÝLETY
CYKLOVÝLET SOBĚSLAVSKO - VESELSKÁ BLATA
Soběslavsko – veselská blata je území na východ od Soběslavi a Veselí nad Lužnicí a
zahrnuje jednak chráněná přírodní území a jednak stavby lidové architektury, označované
jako jihočeské selské baroko. Pojedeme vesnicemi, které jsou celé chráněné jako vesnické
památkové rezervace.
V tomto kraji jsou rozsáhlé močály a rašeliniště, zvaná blata. Prochází jimi tzv. Blatská
stoka, která kdysi území částečně odvodnila a tím zde vznikla velmi úrodná půda, vhodná
zejména k pěstování pšenice, takže se jednalo o dosti bohatý kraj, proto prakticky u
každého statku vidíme vlastní špýchar. Chráněné přírodní území se nazývá Veselská blata,
skládá se ze tří částí a jeho součástí jsou i Borkovická blata, jimiž vede naučná stezka, kde
se můžeme seznámit s těžbou rašeliny i zvláštnostmi blatské přírody. Dříve lidé kvádry
rašeliny o velikosti cihel sušili a využívali jako palivo. Suchá rašelina se nazývala borky.
Mimo chráněné území se rašelina těží dodnes, avšak má již jiné využití a to zejména pro
lázeňské účely a jako součást zahradnických substrátů. Malebné vesničky jsou hojně
navštěvovány turisty pro svoji ojedinělou architekturu. Jedná se o zděné lidové stavby
převážně z 2. poloviny 19. století s pestrobarevnými fasádami se štukovými ornamenty,
trojstranné statky s patrovými špýchary uzavřené čelní zdí s bránou. To vše provedené
v různých barvách a vyzdobené srdíčky, zvonečky, kytičkami, větvičkami, křížky,
hvězdičkami a dalšími ornamenty. Vrata a dveře jsou vesměs ukázkou nádherné truhlářské
práce a rovněž bývají kontrastně natřeny, takže vynikne jejich provedení.
Do Soběslavi cestu známe, tu není třeba popisovat. Ze Soběslavi se vydáme po cyklotrase
č. 1136 a první zastávku uděláme v malé vesničce Čeraz, která leží trochu mimo hlavní
trasu, ale i zde uvidíme několik hezkých vymalovaných stavení a především náves
s rybníčkem a kapličkou. Přes Vesce dojedeme do Záluží a to je skutečně perla na delší
zastávku. Návesní rybník je obklopený několika pestrými statky, kaplí a starou kovárnou,
která je přístupná pro prohlídku. Domy se v rybníčku krásně zrcadlí, takže opravdu pěkný
pohled. Po silnici kolem udržované modrobílé kapličky dojedeme do Vlastiboře, kde
kromě památkově chráněných domů můžeme vidět i chráněný jilm (výška 28 m, obvod
3 m), ale cestu si musíme proklestit kopřivami mezi torzy odstavených zemědělských
strojů. Naší nejzazší zastávkou jsou Svinky, kde stojí mimo jiné za pozornost návesní
kaple, která slouží zároveň jako požární zbrojnice a kovárna. V další vesnici Komárově je
podle mě těch domů na prohlížení snad nejvíc, takže se zde zdržíme trochu déle.
Samozřejmě je zde také návesní rybníček a kaplička, ale také velice zajímavý kamenný
pomník obětem 1. světové války s českým, moravským, slezským a slovenským znakem.
A pak už by se nám to začalo pomalu plést, protože Klečaty, to jsou zase podobné domy a
podobná kaplička. Změna nás ovšem čeká v Zálší. Ne že by tu nebyly hezké malované
domy, návesní rybníček a kaplička, to ano, dokonce i s lavičkou těsně u rybníka, ze které
ty domy a jejich odrazy ve vodě můžeme v klidu pozorovat, ale je zde i zámek s kostelem.
Zatímco kostel s hezkými vitrážovými okny je opravený, tak těsně k němu přiléhající
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zámek se zbytky sgrafitové výzdoby (původně tvrz), nyní pražského majitele, je hodně
zchátralý. A to byl ještě před privatizací opravený. Poslední vesnicí se stavbami
jihočeského selského baroka jsou Mažice. Opět hezká náves, rybníček, malované domy,
kaple. Hledal jsem památný 180 let starý jilm, který zde měl podle mapy stát. Našel jsem
však jen lavičku, která z něho byla před 3 lety vyrobená, když musel být pokácený.
Z Mažic je již jen kousek do přírodní rezervace Borkovická blata. Doporučuji naučnou
stezku, dlouhou asi 5 km, která vede borovým lesem a mezi rašeliništi, zčásti po
dřevěných povalových chodníčcích, abychom do rašeliniště nezapadli, takže občas
musíme kolo vést. Vidíme zde spoustu chráněných rostlin a nejen o nich, ale též o zde
žijících živočiších a vůbec o životě a práci na Blatech si můžeme cestou číst na
informačních tabulích. Pro mě nejhezčí kromě zarostlých vodních kanálů a tůní je zde
velké jezero s rákosím a orobincem, s vyčnívajícími pahýly odumírajících stromů, to vše
krásně kontrastující s březovým lesíkem za jezerem. Jezero je vlastně zatopená plocha po
bývalé těžbě rašeliny. Odtud můžeme jet přes Vesce a Soběslav zpátky domů. Já jsem si
však udělal ještě zajížďku lesní cestou a kolem Bechyňského potoka (kde to vypadá jak na
Šumavě) do Dráchova podívat se na zdejší tvrz, Dráchovské tůně a jez na řece Lužnici. A
potom kolem Sloupu, polňačkami mezi rybníky do Lžína a domů.
Popisovaná cesta (bez Dráchova) měří asi 75 km, ale můžete si kolo dovézt do Soběslavi a
začít odtud nebo si udělat výlet autem a projít jen Borkovická blata (je zde parkoviště).
Stojí za vidění v každém ročním období a k tomu si přibrat nějakou tu vesničku. Vybral
jsem pár nejzajímavějších fotografií. Další najdete na internetových stránkách města
Deštné v rubrice Cyklovýlety.
Ant. Stára

Borkovická blata

Mažice

Komárov

Svinky
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Vlastiboř

Záluží

Zámek Zálší

SPORT
V současné chvíli jsou venkovní sportoviště města otevřena s přihlédnutím k opatřením
Vlády ČR.
Tělocvična města je přístupná veřejnosti bez možnosti využití šaten a sprch. U vchodu je
připravena dezinfekce. Provoz se řídí opatřením Vlády ČR.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Martina Zedníková třetí na mistrovství světa v hokejbale
Martina Zedníková kromě hokeje hraje od roku 2018 ještě hokejbal za Slávii Praha. Se
Slávií již získala dvakrát titul mistryně republiky (2018 a 2019) a již třetím rokem je
stálým členem hokejbalové ženské reprezentace. V roce 2019 se mistrovství světa hrálo
v polovině června v Košicích. Naše hokejbalistky v základní skupině porazily Kanadu 2:1
na nájezdy a Velkou Británii 9:1, ale prohrály těsně s USA 1:2. Na závěr turnaje pak hrály
o 3. místo se Slovenkami, které porazily přesvědčivě 4:0. Martina tak má svoji první
bronzovou medaili z mistrovství světa v hokejbale. Zkompletovala tak celou sadu
medailí ze světových hokejbalových šampionátů: v roce 2018 totiž získala zlatou medaili
na mistrovství světa žen do 20 let a z roku 2017 má stříbrnou medaili ze seniorského
šampionátu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 Zpravodaj Deštenska

Na fotografii Martina Zedníková se stříbrnou medailí.

INZERCE

RESTAURACE U MOCNÁŘE - Deštná

PŘIJME KUCHAŘE
pomocnou sílu do kuchyně

servírku – číšníka
na HPP nebo DPP
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
INFO: 602 170 221, drs@fdrs.cz,
František Drs
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