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10 Kč

Dvě družiny mikulášů, andělů a čertů prošly Deštnou i přes všechna nařízení, aby nebyly děti ochuzeny o tento
zážitek. Děkujeme za udržování tradic.
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Vážení čtenáři, občané,
se začátkem nového roku přichází čas na ohlédnutí a také na výzvy pro rok
letošní. A je určitě za čím se ohlížet. Byl to podivný a složitý rok, který
změnil mnoho v našem dosavadním fungování, a to nejen nás v Deštné, ale
troufnu si říci, že úplně všech. Nastala doba, kdy víc než kdy jindy byla
a stále je potřeba jasných a srozumitelných informací, které jsou nezbytné
pro naše každodenní fungování. Snažíme se vám poskytovat
prostřednictvím zpravodaje aktuální informace, plníme webové stránky
a stránky facebooku.
Co se tedy v roce 2020 povedlo?
V první vlně coronaviru jsme zachránili rozpočet, který jsme dostatečně snížili, aby nebyl
na konci roku problém s financemi. I přes rozpočtové změny se nám podařilo opravit
hřbitovní zeď bez dotací z rozpočtu, modernizovali jsme část druhého stupně ZŠ Deštná
s dotací z IROP, rekonstruovali jsme část ulice Podfarská, připravili nové parcely Za
školkou, nakoupili jsme ochranné prostředky a dezinfekci pro školu a školku, nabídli jsme
občanům služby jako je nakupování a podobně.
Co se nepodařilo stihnout?
Napojení nového vrtu na vedení vodovodu a modernizaci vodojemu. Některé naplánované
opravy, výměny a další práce.
Co plánujeme?
Víceúčelové hřiště, které nahradí stávající tenisový kurt, práce proběhnou v případě
získání dotace z MMR. Opravy komunikací. Projekty na parcely Za školkou. V případě
dotace druhou část modernizace ZŠ Deštná – vybavení. A další.
Městský úřad bude i nadále otevřen pro veřejnost pouze v pondělí od 12 do 17, ve středu
od 7 do 12. V ostatní dny jen po domluvě. Neváhejte nám volat či psát, všichni úředníci
jsou v práci. Rádi s vámi vaši věc vyřeší.
Zasedání zastupitelstva se konalo v pondělí 14.12.2020 a ve středu 30.12.2020 za účasti 8
zastupitelů, projednáno bylo mimo jiné:
Informovali jsme o skončené akci Modernizace ZŠ Deštná – stavba. O nákupu schodolezu
na dodržení podmínky bezbariérovosti školy. Škola nevyužije finanční prostředky vázané
na úhradu nadnormativních nákladů na platy, i když je škola podlimitní. I škole a školce se
nevyhl covid a musely se některé třídy odebrat do karantény nebo musely být děti doma
z důvodu karantény učitelů.
Byla schválena nová Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové
hospodářství (MESOH). Tyto naleznete na webových stránkách města nebo je můžeme na
žádost zaslat emailem.
Zastupitelé rozhodli o zapojení podnikatelů do systému sběru odpadu na další období.
Byla schválena pravidla rozpočtového provizoria pro město a příspěvkovou organizaci.
Rozpočet bude schválen na lednovém zasedání 11.1.2021.
Projednána byla problematika žádostí o pozemky, neudržované pozemky a předcházení
povodní.
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Byl schválen nový Ceník služeb města. Naleznete ho na webových stránkách.
Zrušila se Pachtovní smlouva na přísálí KD Deštná.
Informovali jsme o podaných žádostech o dotaci a dalších dotačních titulech vypsaných
Jihočeským krajem.
Veškeré informace ze zasedání se můžete dozvědět ze zápisu, který je uložen na podatelně
města. Příští zasedání se budou konat v pondělí 11. ledna 2021 a v pondělí 25. ledna 2021.
Do nového roku vám přeji hlavně zdraví. Přeji si, aby byla většina obyvatel v Deštné a
Lipovce spokojená a šťastná. Budeme rádi za vaše ohlasy, náměty, připomínky, ze kterých
se můžeme poučit a věci zlepšit nebo napravit.
Znovu mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří pomáhají potřebným. Nelehká doba
přináší různé životní příběhy, proto jsem rád, že v nás je stále dostatek lidskosti a chceme
si pomáhat a přinášet ostatním radost.
Příjemné čtení lednového vydání zpravodaje přeje David Šašek, starosta města Deštná.
MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE

jubilantům k významným narozeninám
Paní
Paní
Panu
Panu
Panu

Květoslavě
Marii
Bohuslavu
Milanu
Ondřeji

Müllerové
Lapínové
Šindelářovi
Němečkovi
Rezkovi

z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do života vítáme
Emily
Alexe

Šindelářovou
Kalimona

Malým občánkům přejeme hodně zdraví, štěstí, radostné dětství a rodičům blahopřejeme.
Do Deštné vítáme
Paní Jitku K o l á ř o v o u se synem V o j t ě ch e m
Našim novým občanům přejeme, aby byli v Deštné spokojeni.
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S T A T I S T I K A 2020
K 1.1.2020 měla Deštná 722 obyvatel a Lipovka 29 obyvatel, dohromady 751.
K 31.12.2020 měla Deštná 743 obyvatel a Lipovka 29 obyvatel, dohromady 772.
V roce 2020 se v Deštné a Lipovce narodilo 11 dětí:
Klára Kočová, Lukáš Kaňka, Ondřej Adamec, Tereza Šenkýřová, Denisa Plachá, Mikuláš
Sláma, Amálie Vopravilová, Anastázie Pechová, František Randl, Emily Šindelářová,
Alex Kalimon.
Přistěhovalo se 23 občanů, odstěhovalo se 9 občanů.
Navždy nás opustili 3 občané:
Marie Hojerová, Václav Širůček, Stanislava Tomšů z Deštné.
Zůstanou v naší paměti.
Hana Klusáčková, matrikářka
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poplatky za odpady a psy
Poplatky za psa zůstávají ve výši 200 Kč/pes (každý další 300 Kč/pes). Slevu mají
majitelé nemovitostí – samot, ti platí 100 Kč/pes. Slevu mají také občané starší 65 let, ti
platí 50 Kč/pes (každý další 75 Kč/pes).
Výši poplatku za odpady naleznete po přihlášení na www.mojeodpadky.cz, zde zadáte
přihlašovací jméno a heslo (tyto údaje naleznete na archu s malými kódy na tříděný
odpad). Velký kód na vaší popelnici zůstává, mění se pouze v případě poškození.
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky úřadu.
Poplatky můžete platit bezhotovostně převodem z účtu nebo složenkou na účet města
600434339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do poznámky uveďte, co
platíte. Platit můžete také kartou nebo hotově přímo na úřadě. Úřední dny a hodiny jsou
ale stále omezené na pondělí od 12 do 17 hodin a středu od 7 do 12 hodin.
Poplatky můžete platit až do konce dubna, na platbu máte tedy dostatek času.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECHNICKÝ ÚSEK MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací technického úseku města Deštná v prosinci 2020:
- Ve spodní části městského úřadu probíhá rekonstrukce, pracuje se na rozvodech
elektriky, internetu, zabezpečovacího zařízení a rozvodech vzduchu pro provětrávanou
podlahu.
- Již podruhé v tomto roce vítr poškodil kapličku u Háty, kdy ji znovu trefil padající
strom.
- Na dětském hřišti byl vyměněn dosluhující kolotoč za nový.
- Z bezpečnostních důvodů pak byly poraženy některé stromy na náměstí a v okolí, a také
proběhla prořezávka většiny stromů.
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- Hlavní náplní před koncem roku byl úklid města a okolí.
- Dále rozvážíme objednané palivo, kterého máme stále dost, takže pokud má ještě někdo
zájem se zásobit, volejte.
- Dále pak provádíme pravidelnou údržbu cest, chodníků, budov, vodovodu a úpravny,
kanalizace a ČOV a všeho dalšího nutného pro bezproblémový chod Deštné a Lipovky.
Upozornění pro občany – skládka větví
Upozorňujeme občany, že na tuto skládku patří pouze větve, ne pařezy, a hlavně ne prkna
plná hřebíků a dalších kovových částí!
Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a termíny svozu v roce 2021:
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v lichý týden.
Leden – pondělí 4.1. a pondělí 18.1. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír a tetrapak a drobné kovy (v pytlích) se sváží také 1x za 14 dní.
Leden – pondělí 4.1. a pondělí 18.1. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Leden v pátek 22.1. v dopoledních hodinách, ale pouze za předpokladu, že nebude
mrznout a popelnice tak půjdou vysypat.
Sklo – do kontejnerů rozmístěných po celém městě a v Lipovce.
Oblečení, lůžkoviny, ručníky, přikrývky, plyšové hračky, tašky a obuv – kontejner
u zadního vchodu do KD a v Zahradní ulici.
Větve a klestí bez kořenů a země – prostor u transformátoru výjezd na Červenou Lhotu.
Tonery a cartridge z tiskáren – box ve vestibulu na MěÚ.
Oleje a tuky – zelené popelnice v Zahradní ulici, u zadního vchodu do KD, v ulici
Stránská u mostu přes Strouhu a u skladu MěÚ. Potravinářský olej a tuk se do nádob
vhazuje v uzavřených PET lahvích.
Železný odpad – nádoby jsou rozmístěny u kontejnerových míst:
zadní vchod do KD, most v ulici Stránská, ulice Podfarská, Stránská u pole, Zahradní,
U hřiště, u rybářské stodoly, náměstí pod kašnou, u Aquary, u tržiště, výjezd na Č. Lhotu
a v Lipovce. Zde je možné odkládat plechovky, víčka a další různé kovové předměty
nacházející se v domácnosti.
Velkoobjemový odpad vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem v den svozu
tříděného odpadu od 13 do 15 hodin nebo po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.
Re-Use centrum (použité věci) navštivte celoročně v prostoru za městským úřadem v den
svozu tříděného odpadu od 13 do 15 hodin nebo po předchozí telefonické nebo osobní
domluvě.
Sběrné místo u školní kuchyně bude v lednu dostupné pouze po zavolání na telefon
607 937 291 – P. Kučera.
Ve sběrném místě vybíráme pouze tyto odpady:
Baterie, barvy, spreje, železný odpad, žárovky a zářivky.
Elektroodpad (lednice, pračky, sporáky, televize, počítače, monitory, vysavače,
mobily, mikrovlnky, atd.). Malé elektrospotřebiče je možné také odložit do kontejneru
u zadního vchodu do KD a do kontejneru ve vestibulu MěÚ.
Lesy – kůrovec
Všichni víme, jaká je v současné době kalamitní situace v našich lesích, dřevo je téměř
neprodejné, větve na štěpku nikdo nechce. Není však možné nechat dřevo jen tak stát
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v lese. Buď je již bez kůry a bude se lámat, většinou pak spadne k sousedovi, který již má
hotovou oplocenku a nasázené mladé stromky nebo je v něm kůrovec, který za chvíli
vyletí na další ještě nenapadené stromy. Až nebude mít smrk, pustí se do borovice a
modřínu a pak již uvidíme až do Lodhéřova. Vlastníci lesů, kteří chtějí poradit, o jaké
dotace můžou žádat, ať již o podporu na kůrovcovou kalamitu, vysázení nových stromků
nebo stavbu oplocenky, zastavte se za námi na úřadě, rádi vám poradíme. Ti z vás, kdo se
již o les nechtějí starat nebo to nezvládají, zastavte se, město vaši holinu odkoupí a postará
se o vysazení nového lesa, tentokrát již smíšeného.
Palivové dřevo
- 138 Kč/prm – větve a zbytky po těžbě, výřez samovýrobou
- 437 Kč/prm – měkké dřevo v délce 2 m (např. borovice, smrk, topol, lípa, modřín, vrba)
- 529 Kč/prm – měkké dřevo v délce 1 m (např. borovice, smrk, topol, lípa, modřín, vrba)
- 920 Kč/prm – tvrdé dřevo v délce 1 m (např. olše, bříza, buk, dub, jasan, javor)
(prm = prostorový metr – dřevo skládané do rozměru 1m x 1m x 1m, neštípané).
Ceny jsou uvedeny včetně DPH bez dopravy. Vytěžené dřevo včetně platby za dopravu, byla-li doprava
poskytnuta, je odběratel povinen zaplatit dle uvedené splatnosti na základě vystavené faktury po odběru
dřeva na bankovní účet č. 0600434339/0800, nebo ihned po odběru v pokladně města Deštná.

Pokud máte jakékoliv připomínky nebo náměty na úklid, opravy a úpravy v Deštné a
Lipovce, ozvěte se nám (podatelna@destna.cz, 384 384 231, 607 937 291, osobně).
Rádi s vámi jakýkoliv návrh prodiskutujeme, popř. ho dle možností rozpočtu
zrealizujeme nebo zařadíme do rozpočtu na další roky.
Vedoucí technického úseku Pavel Kučera

Při větru byla poničena opět střecha kapličky sv. Háty spadlým stromem. Opravu
chystáme hned po novém roce.
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Úpravy přízemních prostor na městském úřadě, kde pro vás připravujeme bezbariérovou
podatelnu pro větší komfort bez schodů.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vánoce už byly za dveřmi a nás s dětmi čekaly krásné chvíle.
Vánoční pohodu tento předvánoční čas vykouzlilo mnoho akcí,
které jsme s dětmi prožili:
Adventní kalendář – každodenní plnění úkolů s odměnami
Výroba přáníček pro rodiče a sponzory
„Černé hodinky“ u adventního věnce
Vánoční tvoření – svícen z jablíčka
Mikulášská nadílka v MŠ
V pátek 4.12. jsme ve školce očekávali vzácnou návštěvu – Mikuláše, anděla a čerta.
Celý týden si děti připravovaly básničky a písničky, aby Mikuláše a čertíka obměkčily.
Dopadlo to dobře, nikdo ve školce nechybí a ještě si děti odnesly domů bohatou nadílku.
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Perníčkové pečení a zdobení
Od rána to ve školce vonělo hřebíčkem a skořicí. Poslouchali a zpívali jsme koledy zkrátka byla tu předvánoční nálada. Děti si z připraveného těsta vykrajovaly perníčky
různých tvarů, společně jsme je upekli a druhý den ozdobili podle své fantazie. Moc se
všem povedly.

Projektový den – tradice a zvyky
Ve čtvrtek 9.12. proběhl projektový den zaměřený na vánoční tradice a zvyky. Děti
vyzdobily školku, vybarvily a vystřihly betlém, seznámily se s tradicemi a zvyky u nás
i v jiných zemích, pouštěly lodičky, házely střevícem a v jablíčku hledaly hvězdičku.
Nakonec si společně zazpívaly koledy.
Výroba vánočních přání
Na požádání jsme s dětmi vyráběli vánoční přáníčka a ozdoby pro LDN v Jindřichově
Hradci pro babičky a dědečky, kteří tam musí trávit vánoční čas.
Krásný nový rok plný splněných snů a pohody přejí učitelky MŠ
ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
JÍDELNÍ LÍSTEK LEDEN 2021
04.01.
05.01.
06.01.
07.01.
08.01.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Pórková
Cizrnová
Hovězí
Z vaječné jíšky
Boršč

Bratislavské vepřové plecko, těstoviny
Sekaná pečeně, brambor, kompot
Hovězí maso vařené, omáčka z fazolových lusků, knedlík
Vepřové maso v kapustě, brambor
Bavorské vdolečky s marmeládou a tvarohem

11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Vločková
Rybí s polentou
Přidělaná
Květáková
Fazolová

Vepřová krkovice pečená, bramborový knedlík, zelí
Kuřecí maso na žampionech, rýže
Čočka na kyselo, uzená krkovice, chléb, okurka
Segedínský guláš, knedlík s ovesnými vločkami
Zapečené těstoviny se šunkou a brokolicí, zelný salát

18.01. PO Zelná
19.01. ÚT S kapáním

Smažené rybí filé, bramborová kaše, obloha
Vepřové maso na slanině, rýže
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20.01. ST Hrachová
21.01. ČT Česneková
22.01. PÁ Gulášová
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Z mích. luštěnin
Zeleninová
S masovou rýží
Krupicová
Bramborová

Špagety se sýrovou omáčkou a kuřecím masem
Cikánská hovězí pečeně, brambor
Jablková žemlovka s lískovými oříšky a skořicí
Čevapčiči, brambor, hořčice, cibule
Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, těstoviny
Kuřecí plátek, brambor, dušená zelenina
Vepřové srdce na smetaně, houskový knedlík
Jihočeské rizoto z vepřového masa, okurkový salát

KNIHOVNA
Zprávy z knihovny
Z důvodu vládních nařízení jsme byli nuceni knihovnu znovu zavřít.
Čtenáři však nemusí zoufat, protože naše knihovnice jsou velice vstřícné a pokud nemáte
zrovna co číst, nebo máte zájem o informace o nových titulech, nebo chcete vrátit
přečtenou knihu, obraťte se na tel: 606 604 525 nebo 724 145 874.

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Není to snadné
Mám na mysli, milí čtenáři, jen úzce historickou záležitost bádání
o Deštné. Zvlášť rodopisci to nemají lehké. Hned vysvětlím proč.
Vedle různých dochovaných fondů narazí u nás zájemci na "zauzlení"
několika změn číslování domů. Původním kolonistům stačila jména
(později doplněna o příjmení), tzv. "po chalupě", kde žili.
V dalších časech nám pomáhá trvalý zvyk, kdy majitel statku-panství poručil sepsat urbář.
V této knize byli zapsáni všichni řádně osedlí poddaní, včetně jejich povinností platit úrok
z pronajaté půdy a odvod naturální. Řemeslníci platili společně za cech, bezzemci
a chudina nic.
V Deštné známe útržkovité zprávy o osedlých, z let 1476 - 1566. Ale přehledná, tzv.
"Registra urbariální", máme až z roku 1581, kdy Petr Vok z Rožmberku vyplatil Deštnou
a okolní vsi ze zástavy u hradeckého pána Adama II. Panský písař svědomitě zapsal
devadesát pět osedlých, opět s jejich povinnostmi. Pro nás bohužel bez čísel usedlostí.
To napravila kniha trhová (převody majetku), v roce 1585. Zde jsou již deštenské grunty
a jejich majitelé spojeni s pořadovými čísly, začínajícími č. 1, Matěj Kadaut, v ulici od
rybníka Adam (dnes Adamská ulice čp. 76). Číslování pokračovalo ulicemi, kolem tržiště
(náměstí) a zpět.
Z roku 1654 známe "Berní rollu" se soupisem osedlostí, jejich čísla zůstala dřívější. Trvalo
tak až do roku 1770, kdy Marie Terezie nařídila nové, řádné popsání domů čísly (prováděli
vojáci olejovými barvami). Současně byli sepsáni všichni v nich bydlící.
A zde máme první číselný "uzel". Číslování domů začalo nově od fary, čp. 1,
pokračovalo na domech podél tehdejšího hřbitova, kolem náměstí, nynější Svatojánskou
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ulicí a zpět po druhé straně k rybníku Adamu. Odtud protější stranou ulice a částí náměstí
na "Růžek" čp. 99. Další čísla získala Podfara a Stráně.
Když si deštenští na nové číslování zvykli, přišlo v roce 1816 císařské nařízení domy
přečíslovat! (Zatím neznám důvod. F.K.) Nová čísla domů se přitom posouvala o jedno či
dvě kupředu. Psalo se "nomero konskripční 30, militerní 32". Takto stanovená čísla
popisná (s mnoha změnami) trvají dosud.
Tento (pro někoho nudný) přehled ukazuje, jaké obtíže musí badatel při určování jmen
majitelů domů a jejich čísel popisných řešit.
Pro svoji potřebu jsem si vytvořil jen stručný přehled deštenských majitelů domů
v určité době.
Majitelé domů
1585
grunt č.

1654

1785

1818

Současné
čp.

1. Matěj Kadaut

Tomáš Kadaut

Jan Bílský

Matěj Kloboučník 76

2. Jan Frkal

Jan Frkal

Sladkovský

Jan Lábek

74

3. Řehoř Matuška V. Matoušek

Jan Pakosta

Josef Bednář

68

4. Ondřej Řezník Jan Vaníček

Josef Mašek

Václav Šustr

67

5. Jiří Vaníček

J. Vaníček

Fr. Vaníček

Růtová vdova

65

6. Jan Bílský

Pavel Bílský

M. Bílský

Josef Holoubek

64
F.K.

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI, OSTATNÍ
Deštenský "světoběžník"
Tak jsem písemně oslovoval mého dobrého přítele Jendu Eisnera. Bral to s humorem –
ostatně to byla pravda. Bohužel, to slovo v minulém čase se naplnilo v pátek 13. listopadu
minulého roku. Jan Eisner, pražský rodák (1934), filmový a televizní kameraman, zemřel
ve svém bydlišti Sobotce.
Vzpomínku nás, deštenských, si určitě zaslouží. V dětském věku čtyř let odjel s rodiči
z Prahy k dědovi a babičce (r. 1938) do Deštné, kde zůstali do podzimu r. 1944. Rod
Eisnerů kloboučníků zde žil více jak sto let. Jenda své krásné školní vzpomínky, s dalšími
životními osudy, vypsal v autobiografické knize Filmoval jsem pro miliony, vydané v roce
2017. (Je v deštenské městské knihovně.)
Přítel Eisner, podle příležitosti, rád zajížděl do Deštné, v roce 1970 natočil snímek ze
sokolských šibřinek, v dalším roce opět poslední leč deštenských myslivců. Užil-li jsem
příměr "světoběžník", je to pro Jendu přiléhavé. Ve svém umění kameramanském se
zdokonalil natolik, že byl žádaný nejen v české dokumentární a zábavné tvorbě.
S kamerou v ruce scestoval Ameriku, Asii i Afriku. Zážitky s ironií a humorem jsou také
v jeho knize.
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S Jendou jsem se setkal při oslavě 700 let Deštné, v létě 1994. K tomuto výročí
nafilmoval poeticko-historický snímek o Deštné, v CD formě. Potom jsme si psali, stále se
zajímal o Deštnou, ve stáří litoval, že už nemohl natočit zamýšlený retrosnímek o Deštné.
Srdečný vztah Jana Eisnera k Deštné dokazuje i jeho koupě bývalé hájovny U Lískovce
pod Brčíkem. Po náročné přestavbě zde užívali příjemné chvíle spolu s Ivou Janžurovou,
herečkou a rodačkou ze Žirovnice. Ta zůstala dosud tomuto deštenskému přírodnímu
koutu věrná.
František Kvapil
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dětský tábor Deštná - 9. díl - 2. část

Rok 1997 (od 28. června do 9. srpna)

2. běh se uskutečnil ve dnech 5. až 12. července. Na 2. běh přijelo 67 % dětí z Prahy.
Nejteplejším dnem byla sobota 12. července, kdy bylo oblačno, odpoledne přišla bouřka
a teplota ve stínu hodinu po poledni dosáhla 25 °C. Naopak nejchladnějším dnem bylo
pondělí 7. července, kdy celý den pršelo a maximání teplota se vyšplhala pouze na 10 °C.
Ve středu 9. července jsme pro děti uspořádali autobusový zájezd na zámek v Telči a na
hrad Roštejn. Zájezdu se zúčastnilo 66 dětí, hlídalo je 7 vedoucích a vezl je jeden autobus
a jeden mikrobus. Ostatní děti měly se zbylými vedoucími v táboře sportovní program.
3. běh se uskutečnil ve dnech 12. až 19. července. Na 3. běh přijelo 46 % dětí z Prahy.
Nejteplejším dnem byla neděle 13. července, kdy bylo oblačno a teplota ve stínu hodinu
po poledni dosáhla 27 °C. Naopak nejchladnějším dnem byla sobota 19. července, kdy
celý den pršelo a maximání teplota se vyšplhala pouze na 13 °C. Ve středu 16. července
jsme pro děti uspořádali autobusový zájezd na zámek Orlík a na hrad Zvíkov.
Z Orlíka na Zvíkov celá výprava přeplula výletní lodí. Zájezdu se zúčastnilo 87 dětí,
hlídalo je 8 vedoucích a vezly je dva autobusy. Ostatní děti měly se zbylými vedoucími
v táboře sportovní program.
4. běh se uskutečnil ve dnech 19. až 26. července. Na 4. běh přijelo 52 % dětí z Prahy.
Nejteplejším dnem byl čtvrtek 24. července, kdy bylo oblačno, odpoledne bouřka, déšť
a teplota ve stínu hodinu po poledni dosáhla 28 °C. Naopak nejchladnějším dnem bylo
pondělí 21. července, kdy pršelo, foukal vítr a maximání teplota se vyšplhala pouze na
12 °C. Celkově vůbec bylo na 4. běhu nepříznivé počasí: z osmi dní šest dní pršelo…Ve
středu 23. července jsme pro děti uspořádali autobusový zájezd na zámek Hluboká a do
ZOO Ohrada. Zájezdu se zúčastnilo 79 dětí, doprovázelo je 5 vedoucích a vezl je jeden
autobus a jeden mikrobus. Ostatní děti měly se zbylými vedoucími v táboře sportovní
program. Celotáborový turnaj ve stolním tenise mladšího žactva vyhrál Jan Zedník
z Deštné. Ve finále porazil o dva roky staršího Petra Kotrabu z Jindřichova Hradce
(vynikajícího stolního tenistu ze Slovanu), když mu odvrátil celkem čtyři mečboly!
5. běh se uskutečnil ve dnech 26. července až 2. srpna. Na 5. běh přijelo také 52 % dětí
z Prahy. Nejteplejším dnem bylo úterý 29. července, kdy bylo oblačno, přišla bouřka
a teplota ve stínu hodinu po poledni dosáhla 28 °C. Naopak nejchladnějším dnem byl
pátek 1. srpna, kdy celý den byly dešťové přeháňky, opět zabouřilo a maximání teplota se
vyšplhala pouze na 17 °C. Ve středu 30. července jsme pro děti uspořádali autobusový
zájezd na zámek v Českém Krumlově a na Kleť (nejvyšší vrchol Blanského lesa).
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Děti na vrchol i zpět jely lanovkou. Zájezdu se zúčastnilo 82 dětí, jelo s nimi
6 vedoucích a vezl je jeden autobus a jeden mikrobus. Ostatní děti měly se zbylými
vedoucími v táboře sportovní program.
Celotáborový turnaj ve stolním tenise mladšího i staršího žactva vyhrál Jan Zedník
z Deštné. Jan Zedník vyhrál i celotáborový turnaj v tenise staršího žactva. Tento turnaj
se na táboře v roce 1997 podařilo poprvé celý odehrát až na 5. běhu (na předchozích
bězích se nám kvůli dešti tenisový turnaj odehrát nepodařilo…).
6. běh se uskutečnil ve dnech 2. až 9. srpna. Na 6. běh přijelo 57 % dětí z Prahy.
Nejteplejším dnem byl pátek 8. srpna, kdy bylo oblačno a teplota ve stínu hodinu
po poledni dosáhla 28 °C. Naopak nejchladnějším dnem byla neděle 3. srpna, kdy celý den
bylo zataženo a maximání teplota se vyšplhala na 21 °C. Na šestém běhu bylo nejhezčí
počasí z celých šesti týdnů. Bylo nejtepleji a pršelo pouze ve čtyřech dnech. Ve středu
6. srpna jsme pro děti uspořádali autobusový zájezd do Chýnovské jeskyně a na hrad
Kámen. Zájezdu se zúčastnilo 72 dětí, jelo s nimi 6 vedoucích a vezl je jeden autobus
a jeden mikrobus. Ostatní děti měly se zbylými vedoucími v táboře sportovní program.
Všechny celotáborové turnaje (stolní tenis mladšího žactva, tenis mladšího i staršího
žactva) vyhrál Jan Zedník z Deštné. Celotáborový turnaj ve stolním tenise staršího
žactva vyhrál Karel Kotraba z Jindřichova Hradce.
Z jídelníčku vybírám: Úterý 1. července: snídaně – chléb, nutela, čaj, přesnídávka –
banán, oběd – polévka čočková, vepřový smažený řízek, bramborová kaše, okurkový salát,
čaj, svačina – jogurt, rohlík, večeře – špagety, strouhaný sýr, kečup, čaj, druhá večeře –
chléb, máslo, jahodová marmeláda.
Zajímavost na závěr: v kabinách bylo spotřebováno během šestitýdenního tábora
497 kWh denního proudu za 3,16 Kč/kWh a 1897 kWh nočního proudu za
0,94 Kč/kWh. Vody spotřebováno 139 metrů krychlových. Na jedno dítě přibližně
spotřebováno 197 litrů vody za týden. Vodné, stočné činilo tenkrát 19 Kč za metr
krychlový.
Vl. Zedník
Na fotografiích vedoucí 1. a 2. běhu a cyklistický výlet na 5. běhu
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CYKLOVÝLETY
CYKLOVÝLETY – ZVONICE A ZVONIČKY
Před rokem jsem v rámci seriálu „Cyklovýlety“ psal o drobných sakrálních památkách
a věnoval jsem se kapličkám, Božím mukám i prostým křížkům. Někdo si možná všiml, že
v tomto článku chyběla zmínka o zvoničkách. Nezapomněl jsem na ně, vynechal jsem je
úmyslně. Patří totiž k oblíbeným zastávkám na mých cyklotoulkách, a proto jim chci
věnovat samostatný článek.
V naučné encyklopedii se dozvíme, že zvonice je stavba sloužící výhradně nebo
převážně k zavěšení zvonů. V jiné definici si můžeme přečíst, že zvonicí je pouze solitérní
stavba funkčně související s kostelem, na rozdíl od kostelní věže s ním však není stavebně
spojená. Takovou zvonici najdeme např. v Černovicích u kostela Povýšení sv. Kříže.
Nádhernou polodřevěnou zvonici nalezneme v Hamru (u řeky Nežárky) u hřbitovního
kostela Nejsvětější Trojice. Oddělení stavby zvonice od kostela má své důvody, jelikož
zejména při osazení zvonice velkými zvony nemůže při jejich rozhoupávání dojít
k rozvibrování celé stavby kostela. Zvonice musí samozřejmě stát na vyvýšeném místě
nebo být tak vysoká, aby byl hlas zvonu (zvonů) slyšet do dostatečné vzdálenosti.
Menší stavby se označují jako zvoničky. Mohou být samostatné nebo mohou funkčně
souviset s kaplí, nahrazovat její věžičku. Nejčastěji stojí v obcích, které nemají kostel, ani
kapli. Ke vzniku obecních zvoniček dal popud ohňový patent Marie Terezie z roku 1751,
vlastně takový první soubor požárních předpisů, který mimo jiné nařizoval každé obci mít
zvon, kterým bude pověřená osoba (vartýř) varovat obyvatelstvo, když uvidí požár.
Zvoničky však plnily a plní ještě další praktické úkoly. Ohlašují denní dobu (poledne,
klekání), čas k modlitbě, svatbu, křtiny, úmrtí (umíráček)… Ohlašovaly i blížícího se
nepřítele.
Nejjednodušším typem obecní zvoničky je zavěšení zvonu (v případě zvoniček spíše
zvonku) na strom. Z důvodu oslabení slyšitelnosti listím stromu je však lepší samostatně
stojící rozdvojený kůl, tzv. dvoják či vidlák (Drunče, Studnice) nebo dva spojené kůly tzv.
šrák (Starý Bozděchov). Tyto zvoničky mívají většinou stříšku. Zajímavé zvoničky tohoto
typu jsem viděl v Myslově (vesnička na silnici z Markvarce na Proseč-Obořiště), kde ty
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dva „kůly“ byly zděné. V Karlově u Nové Včelnice mají „kůly“ kovové. Neobvyklou
trojbokou stavbu z trámků lze vidět v Horním Žďáru.
Pro lepší komfort zvoníka při nepřízni počasí docházelo k vystavění boudy kolem kůlu.
Dalším vývojovým krokem bylo zdokonalování stavby, aby byla nejen trvanlivá, ale
i reprezentativní, takže se mnohdy jedná o architektonicky zajímavé stavby. Líbí se mi
zděné zvoničky v Bohdalíně, Lhotě u Dynína nebo Rosičce. Zajímavé jsou i stavby
v Mostečném nebo Závsí u Dírné, zatímco zvonička v Dráchově u Kamenice nad Lipou
mi připomíná spíše transformátor. Pěknou celodřevěnou zvoničku mají v Rodvínově.
No a ke zvoničce patří samozřejmě zvoník, což je práce odpovědná, jelikož vyžaduje
několikrát denně v přesně stanovený čas rozhoupat určeným způsobem zvonek. Takový
zvoník nesmí zapomenout, nesmí onemocnět, nesmí nikam odcestovat, nebo je nutné
zajistit zastupitelnost. Samozřejmě, že v dnešní době lze spouštění zvonku načasovat
automaticky nebo ovládat na dálku, ale asi mi dáte za pravdu, že ke zvoničce patří zvoník.
Někdy až takovým způsobem, že když žil a zvonil v Rosičce Honza Vyhnal, tak mu nikdo
jinak než Zvoník neřekl.
Když budete brouzdat internetem, tak zjistíte, že zvony a zvoničky nejsou pouze
historie, ale vznikají i v dnešní době. Někdo si ji postaví sám nebo si lze zvoničku celou
koupit. K tomu můžete vidět zajímavé nabídky ruční práce krásných zvonů, velkých
i malých, takže si jednoduchou zvoničku můžete pořídit i domů na zahradu. Ale nové
zvoničky vznikají i v obcích, poslední v Brandlíně u Volfířova.
Závěrem chci napsat, že i když zvoničky třeba neplní svůj původní účel - na výstrahu
před požárem máme hasičské sirény, na výstrahu před blížícím se nepřítelem nevím koho,
na oznámení času hodinky, budíky a mobily a na oznámení všeho možného místní rozhlas
- tak zvoničky jsou nedílnou součástí naší krajiny, nostalgickou vzpomínkou, romantickou
zastávkou a vděčným objektem fotografů. K článku připojuji pár fotografií zajímavých
zvonic a zvoniček z našeho okolí. Další fotografie najdete na stránkách Deštné na
internetu.
Ant. Stára

Rodvínov

Studnice

Val - Hamr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
- 15 -

Dráchov

Horní Žďár

Lhota u Dynína

Myslov

INZERCE
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