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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení občané, čtenáři,
procházíme nelehkou částí svých životů, pandemie koronaviru nám přináší
zatím nepoznané.
Chci vám velice poděkovat za to, že dodržujete všechna nařízení, která
na nás stát navalil. Hlavně, že se nezdržujete na veřejnosti a nosíte roušky.
Chci vás vyzvat, abyste k sobě byli ohleduplní, není to pro nikoho lehká situace
a bohužel bude trvat minimálně ještě několik týdnů či měsíců, kdy se úplně navrátíme
k normálnímu životu.
Informace o dalším vývoji a opatřeních sledujte na našich webových stránkách
www.destna.cz, kde je stále aktualizujeme.
Děkuji všem, kteří pomáhají ostatním.
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.
Žádáme vás o omezení návštěv městského úřadu na minimum. Platby provádějte
výhradně elektronicky. Městský úřad je v omezeném režimu pro veřejnost, kdy je otevřen
pouze v pondělí od 7 do 10 hodin a ve středu od 14 do 17 hodin. Jsme tu ale pro vás
kdykoliv, komunikujte s námi výhradně telefonicky – 384 384 291, 723 734 612.
V případě zájmu o pytle na tříděný odpad se obracejte telefonicky na úřad nebo si
o pytle řekněte při pondělních svozech odpadů.
Držme se, abychom nastálou situaci přečkali hlavně ve zdraví.
David Šašek, DiS., starosta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Vlastimile Moravcové
Jaroslavu Prokešovi
Miladě Musilové
Vladimíru Havlíčkovi
Janu Čadkovi
Vladimíru Zedníkovi
Janě Chytrové
Jaroslavě Poslušné

z Deštné
z Deštné
z Lipovky
z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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Výpis prací technického úseku města Deštná v březnu 2020:
- V lokalitě Za školkou montuje firma Seterm rozvody elektrické energie a veřejného
osvětlení. V zemi je většina kabelů, stojí nová trafostanice, budou se montovat sloupy
veřejného osvětlení a probíhají další nutné práce pro přepojení na nově vybudovanou
trafostanici.
- Konečně začala dlouho očekávaná oprava hřbitovní zdi. Zeď opravuje firma Kostka JH.
Bude opravena celá jižní strana, vnitřní část zdi bude ohozena, venkovní strana bude
kamenná s minimální spárou, stříška bude z červené pálené tašky Bobrovka. Dále bude
opravena fasáda márnice (Kostka JH).
- Rekonstrukci střechy do stejné podoby jako stříšky na nové zdi (taška Bobrovka
červená), provede firma František Stejskal – pokrývačství.
- Ve zdravotním středisku je dokončena oprava lékařských WC.
- Další oprava vodovodu proběhla na Farských Vrších, tentokrát praskl svár na trubce.
Oprava proběhla velmi rychle, jelikož místo poruchy bylo ve volném terénu, mimo
vozovku.
- Proběhla jarní prořezávka lip a keřů na náměstí.
- V městských lesích probíhá úklid lesa, zatím uklízíme pouze terén, kam se nedostane
žádná technika, která by větve vyvezla.
- V lese za koupalištěm jsme obnovili staré cesty a po dokončení povrchu se tudy bude
možné dostat směrem k Rytíři. Prořezali jsme březový háj u chatek (polámané a suché
stromy) a dokončili cestu na hráz a napojení na nově obnovené cesty přes les.
- Začala oprava WC v kulturním domě v Lipovce.
- 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.
- Modernizaci filtru č. 2 na úpravně 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.
- Opravu WC v přísálí kulturního domu.
- Modernizaci dětského hřiště.
- Výměnu a doplnění vstupních dveří a prosklených stěn na ZS.
- Výmalbu chodeb na zdravotním středisku.
- Opravu střechy na dolní části čp. 9.
- Opravu veřejného osvětlení u školky.
Upozornění pro občany – skládka větví
V dnešní době, kdy je k dispozici velké množství dřeva, je skoro nemožné sehnat firmu,
která by si chtěla tuto naši skládku větví v Deštné zdarma zeštěpkovat a odvézt. Po
dvouletém úsilí, kdy se to konečně podařilo, po chvíli štěpkování narazila firma na kus
železa mezi větvemi. Okamžitě skončila a odjela!
Upozorňujeme tímto občany, že na tuto skládku patří pouze větve, ne pařezy a
hlavně ne prkna plná hřebíků a dalších kovových částí!
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Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a termíny svozu v roce 2020:
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
Duben - pondělí 13.4. a 27.4. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní.
Duben - pondělí 13.4. a 27.4. v ranních a dopoledních hodinách
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Duben v pátek 10.4. a 24.4. v dopoledních hodinách.
Sklo – do kontejnerů rozmístěných po celém městě a v Lipovce.
Oblečení, lůžkoviny, ručníky, přikrývky, plyšové hračky, tašky a obuv – kontejner u
zadního vchodu do KD a v Zahradní ulici.
Větve a klestí bez kořenů a země – prostor u transformátoru výjezd na Červenou Lhotu.
Tonery a cartridge z tiskáren – box ve vestibulu na MěÚ.
Oleje a tuky – zelené popelnice v Zahradní ulici, u zadního vchodu do KD, v ulici
Stránská u mostu přes Strouhu a u skladu MěÚ. Potravinářský olej a tuk se do nádob
vhazuje v uzavřených PET lahvích.
Železný odpad – nádoby jsou rozmístěny u kontejnerových míst:
zadní vchod do KD, most v ulici Stránská, ulice Podfarská, Stránská u pole, Zahradní, U
hřiště, u rybářské stodoly, náměstí pod kašnou, u Aquary, u tržiště, výjezd na Č. Lhotu a
v Lipovce. Zde je možné odkládat plechovky, víčka a další různé kovové předměty
nacházející se v domácnosti.
Velkoobjemový odpad vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem v den svozu
tříděného odpadu od 13 do 15 hodin nebo po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.
Re-Use centrum 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 dubnu otevřené poslední sobotu v měsíci 25.4.
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.
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.
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
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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 mohou 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 nemohou nebo nechtějí starat, zavolejte na úřad 384 384 291 nebo 723 734 612
nebo 607 937 291, město vaši holinu odkoupí a postará se o vysazení nového lesa,
tentokrát již smíšeného.
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

Nová cesta od čističky kolem rybníka Koupaliště až k panelovému mostu pod mlýnem.

Práce v lokalitě Za školkou
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WC ve Zdravotním středisku

Práce na WC v kulturním domě v Lipovce.

Opravy hřbitovní zdi začaly.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ
Důležité informace o provozu školy a školky
Vážení čtenáři, všichni se potýkáme se situací, která je pro nás zcela nová. Karanténní
opatření se dotklo školy, dětí, rodičů a pedagogů v dosud nevídané míře. Škola přistoupila
k výuce na dálku, na kterou naše školství nebylo připraveno. Učíme se za pochodu,
podobně jako děti a rodiče. Právě na rodiče klade zavření školy pro děti zvýšené nároky,
neboť se musí ve zvýšené míře podílet na vzdělání dětí. My učitelé jsme si toho vědomi,
chápeme, že příprava dětí nemůže být stoprocentní, zvláště když mnozí rodiče musí
skloubit zvýšenou péči o děti se zaměstnáním. V nezáviděníhodné pozici je též škola.
Český stát nedokázal vybavit školy moderními digitálními technologiemi, a tak jsme nyní
nuceni ve výuce na dálku sami hledat nové cesty a do jisté míry improvizovat. Výuka na
dálku z domova je tak pro kolegyně a kolegy mnohem náročnější než učení od katedry.
Postupně spustíme digitální rozhraní Google Clasroom, popřípadě jiné aplikace, které by
měly při výuce na dálku pomoci.
Mateřská škola je uzavřená na základě doporučení ministerstva školství a souvisí
s karanténními opatřeními v základních školách. Otevřena bude, jakmile karanténa poleví.
Po dobu uzavření školky rodiče nebudou platit školkovné. Provoz školní jídelny je
navázaný na provoz mateřské školy.
O letošních Velikonocích se nebude konat tradiční Velikonoční zábava. Tradiční
setkání příznivců a přátel deštenské školy se pokusíme po skončení mimořádných opatření
vynahradit.
Děkuji všem za trpělivost a za snahu předat dětem co nejvíce.
Zápis do první třídy
Kvůli epidemiologickým opatřením proběhne zápis do 1. třídy bez přítomnosti dětí.
Zápis se uskuteční od 1. do 30. dubna.
Rodiče mohou podávat přihlášky elektronicky s digitálním podpisem na e-mail školy nebo
do datové schránky školy. Druhou možností je podat přihlášku v papírové podobě poštou
na adresu školy nebo ji vhodit do schránky u vstupu do školy či doručit osobně do
kanceláře ředitele školy. Veškeré informace a potřebné dokumenty jsou na webu školy
(www.zs-destna.cz).
Po skončení karanténních opatření uspořádáme setkání s předškoláky a jejich rodiči,
abychom se mohli seznámit a informovat rodiče a děti o škole, potřebách školní docházky
a vzdělávacím programu.
Potvrzení Žádosti o ošetřovné
Potvrzení obdržíte v kanceláři ředitele školy. V případě nepřítomnosti neváhejte volat na
číslo 602 959 505.
Přeji všem, abychom výjimečný stav ve zdraví zvládli.
Petr Šulc, ředitel školy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
-7-

MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v měsíci březnu
V měsíci březnu jsme se již všichni těšili na jaro. Bohužel od půlky března je z důvodu
pandemie MŠ uzavřena. A tak krásné, ale i velmi chladné dny prožíváme doma se svými
rodinami.
Březen je měsíc knihy, a tak k nám do školky zavítal pan starosta a přečetl nám krásné
pohádky. Na oplátku jsme mu vyprávěli pohádky, které známe a které jsme si také zkusili
zdramatizovat. Užili jsme si prima den. Celý týden jsme si povídali o knize - jak vznikla,
kdo je autor, kdo ilustrátor apod.
Hned z kraje měsíce k nám přijelo divadélko s pohádkou - O kouzelné vodě.
Divadélko bylo nádherné a užili jsme si spoustu
legrace. Doufáme, že nás zase někdy navštíví,
protože se nám moc líbilo.
Následující týden jsme měli ve znamení dopravy.
Poznávali jsme různé dopravní prostředky, které
můžeme potkat na silnici, ve vodě a ve vzduchu.
Naučili jsme se skládat lodičku a společně vytvořili
moře, kde plují naše lodě. Také jsme chodili na
vycházky a pozorovali různé dopravní prostředky.
Od 17.3.2020 je MŠ dočasně uzavřena. Pro další
informace sledujte webové a facebookové stránky
ZŠ a MŠ Deštná. Zde vždy najdete důležité a
aktuální informace.
Všem čtenářům zpravodaje přejeme hlavně pevné
zdraví! Do nastávajících dnů vám také přejeme
krásné jarní dny plné slunce a radosti, které rozveselí
naši mysl. Po dětech se nám moc stýská, tak
doufáme v lepší zítřky a brzké shledání v naší
školce.

kolektiv učitelek MŠ
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Z NAŠÍ KNIHOVNY
Zprávy z knihovny
Vážení čtenáři, jak jistě víte, knihovna je až do odvolání uzavřená. Situace je
vážná, nikoliv však zoufalá, takže pokud vám knihy chybí, můžete zavolat na tato
telefonní čísla: Li. 606 604 525 nebo St. 724 145 874 a my vám knihy rády dodáme.
Přemýšlela jsem, co nám tato doba roušková přinesla kromě toho, že teprve teď si dovedu
představit, jak se cítí starší, nebo nemocný člověk, když se mu špatně dýchá a také jako
oni zpomaluji chůzi, abych se náhodou pod tou pestrobarevnou ozdobou neudusila. Teprve
teď oceňuji svoji letitou palestinu, šátek, který nejenže drží na obličeji, ale i se pod ním dá
dýchat i když ho přeložíte na čtyřikrát. Přišla jsem na to, že velkou roli začaly hrát oči.
Nikdo nemůže vidět, jak se pod rouškou tváříme, jestli se šklebíme, vyplazujeme jazyk, či
se usmíváme, tohle všechno rouška skryje. Naši náladu ale prozradí oči. Takže se prosím
přes roušku usmívejme co nejvíce, ať těm zakuklencům, ve které jsme
se všichni proměnili, září alespoň oči smíchem nebo úsměvem.
A protože je to článek knihovní, přepsaly jsme pro vás jednu báji.
Stará indická báje vypráví: Šel poutník do velikého města a potkal
v poušti Smrt s kosou. Ptá se jí, kam že spěchá. Smrt odpoví, že ji
posílá Bůh, aby skosila morem padesát tisíc lidí. Za nějaký čas potkal poutník Smrt zase.
A hned na ni: „Nestojíš v slově, měla jsi zahubit jen padesát tisíc, ale zahubila jsi
stopadesát tisíc lidí“. Na to Smrt: „Zahubila jsem morem jen padesát tisíc. Těch stotisíc
jiných umřelo strachy.“
Moc se na vás těšíme. LiSt.

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI, OSTATNÍ
Dětský tábor Deštná – 4. díl
Rok 1992 (od 28. června do 1. srpna)
Druhý ročník tábora v Deštné se uskutečnil pod názvem „Sportovní tábor“. Účastníky
tábora už nebyly děti jenom z našeho oddílu a okolí, ale byly to děti z celé republiky.
Nejvíce dětí k nám přijelo z Prahy (což pak bylo v následujících letech naprostým
pravidlem). V roce 1992 se uskutečnilo celkem pět týdenních běhů (turnusů). Opět se
začínalo v neděli dopoledne a končilo následující víkend v sobotu dopoledne. Některé děti
zde zůstávaly na 14 dní a 3 děti dokonce na tři týdny. V takových případech pak děti měly
v sobotu odpoledne volnější, spíše odpočinkový program (většinou turistické výlety do
okolí Deštné spojené s koupáním). Děti vždy byly rozděleny do tří skupin podle věku.
Nejmladší zelená, prostřední modrá a nejstarší červená. U každé skupiny byl jeden
vedoucí a jeden instruktor.
První běh v roce 1992 dostal název „Tábor chroustů“ (zrovna se rojili a bylo jich všude
plno), zúčastnilo se 27 dětí, 3 instruktoři a 4 vedoucí. V Režimu dne nastaly tyto změny:
ranní i večerní hygiena musela probíhat po skupinách, nástup tábora se konal ráno
v 8.30 h, dopolední a odpolední program byl rozdělen na dvě části, polední klid byl do
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14.30 h a večerka pro prostřední a nejstarší skupinu byla posunuta na 22. hodinu.
V Jídelníčku nastala důležitá změna: dětem jsme začali vydávat druhou večeři. Druhá
večeře se rozdávala každý večer po skupinách mezi půl devátou a půl desátou. Pro
zajímavost uvádím druhé večeře táborů v Deštné v roce 1992: neděle - chléb se sádlem
a cibulí, pondělí - palačinky s marmeládou, úterý – topinky s česnekem, středa – chléb,
máslo, sýr, čtvrtek – tousty, pátek – lívance, sobota – chléb, máslo, marmeláda. Tyto druhé
večeře pro děti připravovala Marie Říhová. Z programu 1. běhu vybírám úterý 30.6.:
Zelená skupina: dopoledne – tenis na centrkurtu, plnění podmínek odznaku zdatnosti, hry
na hřišti, odpoledne – rozbor tenisu při videu, jízda zručnosti na kole, večer – tenisový
trenažér, kopaná. Modrá skupina: dopoledne i odpoledne – tenisový trénink v J. Hradci,
soutěže na hřišti, večer – jízda zručnosti. Červená skupina: dopoledne – výlet na kolech na
zříceninu hradu Choustník, odpoledne – tenis na centrkurtu, střelba ze vzduchovky, večer
– turnaj v tenisových tiebreacích. Na jídelníčku 30.6. bylo: snídaně – vánočka, čaj, oběd –
zeleninová polévka, smažený vepřový řízek, bramborový salát, okurka, svačina – oplatky,
čaj, večeře – párky, rohlík, čaj, druhá večeře – topinky s česnekem. Na 1. běhu byl
nejmladším účastníkem šestiletý Václav Vevera z Mostečného, nejstarším byl patnáctiletý
Petr Houska ze Záhoří. V roce 1992 se na každém běhu našeho tábora v Deštné hrála
celotáborová hra „Honba za dolary“. Děti za umístění v jednotlivých soutěžích a
turnajích během celého běhu dostávaly táborové dolary takto: za 1. místo 4 dolary, za 2.
místo 3 dolary, za 3. místo 2 dolary a za 4. místo 1 dolar. Za našetřené dolary si děti
v pátek večer na konci běhu kupovaly v táborové burze odměny. Například sušenky Party
stály 6 dolarů, sušenky Esíčka 25 dolarů, nanuk Ještěd 9 dolarů, tenisový míček džínový
10 dolarů, tenisový míček Junior 27 dolarů, tenisový míček Optimit 49 dolarů, odznak 5
dolarů, obtisky 6 dolarů, atd. Táborový dolar vypadal takto: kartička 5 x 8 cm a na ní
razítkem natištěn známý znak dolaru. Byly čtyři druhy dolarů: jednodolarovka (s jedním
znakem dolaru), dvou, tří a čtyřdolarovka (se dvěmi, třemi a čtyřmi znaky dolaru).
Celá zelená skupina (nejmladší) zůstala na 2. běh. V pátek 3.7. odpoledne byla velká
bouřka a lilo a hodně se ochladilo. Tímto začalo chladné období dešťů. V sobotu 4.7.
večer jsem dětem pustil saunu, aby se trochu prohřály.
Druhý běh v roce 1992 dostal název „Tábor dešťů“, protože ze sedmi dnů druhého běhu
pět dní lilo. Druhý běh se konal od 5. do 11.7.1992. O děti se starali 2 instruktoři a 4
vedoucí. I v roce 1992 jsme pro děti každý den počítali a vyhlašovali tenisové žebříčky
ATP podle výsledků odehraných turnajů. Vítězem bodování se na 2. běhu stal čtrnáctiletý
Pavel Ráž z Prahy. Od roku 1992 jsme na každém běhu přesně zapisovali do plánku
tábora, kde jsou postaveny jednotlivé stany a které děti v nich bydlí. Například na 2. běhu
ve stanu s názvem Jadran bydleli Richard Čečil, Martin Wrlík a Hynek Beneš z Prahy.
Vedoucí bydleli ve stanu s názvem Krym. Na prvním ročníku našich táborů jsme
používali hlavně stany typu „A“. Od roku 1992 jsme používali převážně velké stany
s hliníkovou konstrukcí a se závěsnými ložnicemi od české firmy Technolen (dnes se
firma jmenuje Camping Tex). Tyto stany poskytují dětem mnohem větší komfort: mají
velkou předsíň (děti si zde mohou při nepřízni počasí hrát), dvě velké závěsné ložnice
(každá pro 3 osoby) a hlavně ve velkých stanech se děti mohou pohodlně postavit, což
v „Áčkách“ nešlo. Stany měly tyto názvy: Mallorca, Laguna, Normandie, Ještěd, Jadran,
Kamýk, Krym, Noel a Stop. V roce 1992 jsme poprvé měli na táboře i velký hospodářský
stan, který sloužil jako klubovna při častých deštích a používali jsme ho až do konce
minulého století. Na 2. běhu byl nejmladším účastníkem šestiletý Václav Vevera
z Mostečného, nejstarším byl patnáctiletý Lukáš Klán z Prahy.
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Třetí běh se uskutečnil ve dnech 12. až 18.7.1992. Opět bylo nepříznivé počasí (často
pršelo), ale program se plnil i v dešti. Na 3. běhu byl nejmladším účastníkem sedmiletý
Vítězslav Fulmek z Prahy, nejstarším byl opět patnáctiletý Lukáš Klán z Prahy. Druhého a
třetího běhu se zúčastnil černošský chlapec Petr Ayebova. Na 3. běhu Jan Kolman do
táborové kroniky z Cyklistického výletu na Čertův kámen napsal: „Vyjeli jsme asi
v 9 hodin. Je to asi 8 km od našeho tábora a tak jsme tam dojeli za 30 minut. Jeli jsme
pořád do kopce a tak jsme v posledním úseku cesty kola vedli, protože tam je špatná cesta
a kola by se zničila. Kola jsme nechali na začátku lesa a došli jsme to už pěšky. Když jsme
došli na konec cesty, sedli jsme si na kameny a rozhlíželi se po krajině. Potom jsme šli
zpátky, nasedli na kola a jeli do tábora. Když jsme dojeli do tábora, všichni už jsme se
těšili na oběd.“
Čtvrtý běh se uskutečnil ve dnech 19. až 25.7.1992. Počasí už bylo lepší, už tolik
nepršelo. Jenže v noci z úterý 21. července na středu 22. července se strhla prudká
vichřice. Štěstí bylo, že vítr foukal od západu a neměli jsme strach, že by se vysoké topoly,
které tenkrát rostly podél hřiště, vyvrátily či zlomily a následně spadly na stany s dětmi.
Vichřice začala ve 2.28 hod a trvala přibližně hodinu. Všichni vedoucí a instruktoři museli
vyskákat ze spacáků a drželi stany (hlavně stany v první řadě, které byly nejblíže západu).
Vítr hrozivě kvílel a nejhrůznější pohled byl na ohnuté topoly směrem nad fotbalové
hřiště. Ráno jsme pak s dětmi odklízeli tu spoušť ze hřiště: všude se válely kusy větví,
větviček a listí. Bylo s podivem, že vichřice nevyvrátila žádný topol. Naše stany vydržely
proto, že jsme je drželi za konstrukce, ale také proto, že byly postaveny vchodem
k východu a byly řádně přikolíkovány za hlavní nosné šňůry a také za vedlejší šňůrky,
které jsou okolo celé stanové plachty. Nápor větru nevydržel pouze náš velký hospodářský
stan.
Na 4. běhu byl nejmladším účastníkem sedmiletý Ladislav Hejný z Tábora, nejstarším byl
čtrnáctiletý Stanislav Žuček z Prahy. Čtvrtého běhu se zúčastnil i jedenáctiletý Lukáš
Tittelbach, syn populárního sportovního redaktora z televize Nova.
Poslední, pátý běh roku 1992 se uskutečnil ve dnech 26.7. až 1.8. pod názvem Tábor
tropických veder. Téměř po měsíci začalo konečně pěkné počasí, ale bylo zase až moc
velké vedro. Teploty dosahovaly v závěru běhu až 36°C. Na 5. běhu byl nejmladším
účastníkem sedmiletý Ondřej Dostál z Prahy, nejstarším byl patnáctiletý Michal Jelen
z Brna. Pátého běhu se zúčastnil jako instruktor Kryštof Špidla z Jindřichova Hradce, syn
pozdějšího premiéra Vladimíra Špidly.
V roce 1992 jsem poprvé určil Povinnosti služby dne (určená skupina dětí s vedoucím
dne):
Vstávat v 6.40 h
Dojet do pekárny pana Rozsívala pro pečivo a provést objednávku na další den
Připravit snídani
Vysbírat papírky po celém areálu tábora
Po večeři uklidit klubovnu (utřít stoly, dát židle na stoly, zamést a vytřít)
Po večerce vytřít kuchyňský blok, saunu, umývárnu a WC
Dbát na dodržování režimu dne a klidu po večerce
Provést zápis do kroniky
Pro zajímavost uvádím ceník pečiva z pekárny pana Rozsívala z roku 1992: chléb 9,50
Kč, rohlík 0,70 Kč, koláč 1,80 Kč, houska 0,80 Kč, vánočka 14 Kč. Služba dne ráno
jezdila do pekárny (její vůně se v noci linula až k nám na tábor). Děti se o tuto službu
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doslova praly, protože vždy potají ochutnávaly čerstvé voňavé ještě teplé pečivo na
zpáteční cestě na tábor.
V roce 1992 jsme s dětmi na táboře hráli (kromě různých soutěží, turnajů a závodů)
například tyto hry: Lov motýlů, Hledej největší číslo, Na rangery, Skryté slovo, Paměťové
dostihy, Sbírání čísel, Boj o značky, Hledání min, Závod s čísly, Šest čtverců, Lov na
brontosaury, Tři lampy, Kimova hra, Kosmonautický test, Co zmizelo?, atd. Všechny výše
popsané hry jsem s dětmi hrával již v osmdesátých letech minulého století na táborech
ROH. Většinu těchto her jsem vybíral ze čtyřdílné Encyklopedie her od Miloše Zapletala.
Miloš Zapletal, spisovatel dobrodružných příběhů pro děti a mládež, vedoucí turistického
a skautského oddílu, dlouholetý popularizátor díla Jaroslava Foglara, dne 13. ledna 2020
oslavil 90. narozeniny! Miloše Zapletala jsme v našem oddíle vždy nazývali „Novodobým
Foglarem“. Nejvhodnější hry pro naše potřeby jsou v prvních dvou dílech jeho
Encyklopedie her: „Hry v přírodě“ a „Hry v klubovně“. Mnohé z nich hraju s dětmi na
táboře doposud – tedy už přes 35 let. Dokážou zaujmout i dnešní generaci dětí. Velmi
populární na našich táborech jsou hry „Skryté slovo“ a „Paměťové dostihy“. Hru
„Skryté slovo“ od roku 2018 hrajeme s dětmi dokonce i v noci, a to na hřišti jako noční
hru. Děti jsou nadšené, když mohou po hřišti běhat s čelovkami – to doma nezažijou.
Noční verzi této hry navrhl instruktor Aleš Uchytil. Pro zajímavost uvádím pravidla naší
nejoblíbenější táborové hry „Skryté slovo“: Rozepiš nějaké nepříliš dlouhé slovo na
kartičky o rozměrech 5 x 8 cm – například T – Á – B – O – R. Kartičky pak rozmísti na
louce nebo hřišti tak, aby každá byla dobře vidět. Potom vyzvi hráče, aby každý na vlastní
pěst pátral po písmenkách, pamatoval si je a sestavil z nich slovo. Kdo přiběhne
k vedoucímu a zašeptá mu správné slovo jako první, vítězí. Odměny (táborové dolary)
dostávají první čtyři hráči. Výhodou této hry je to, že ji může hrát 1 hráč, 2 hráči, 3 hráči,
skupinka hráčů, družina, oddíl, ale dokonce i celý tábor!
Na závěr 4. dílu uvádím délku pobytu dětí na táboře v roce 1992: na týden přijelo 46,4 %,
na 2 týdny přijelo 50,5 % a na 3 týdny 3,1 %. Z toho plyne, že polovina dětí zde byla na
čtrnáct dní. Dnes děti jezdí převážně na jeden týden. Pro srovnání: tábory ROH trvaly 18
dní... Nejvíce dětí v roce 1992 bylo ve věkové skupině 10 až 14 let. Věkové složení
v procentech vypadalo takto: šestiletých dětí se zúčastnilo 1 %, sedmiletých 7,2 %,
osmiletých 10,3 %, devítiletých 7,2 %, desetiletých 14,4 %, jedenáctiletých 12,4 %,
dvanáctiletých 14,4 %, třináctiletých 14,4 %, čtrnáctiletých 13,4 % a patnáctiletých dětí se
zúčastnilo 5,4 %.
Přibližně 12 % dětí bylo v roce 1992 u nás na táboře v Deštné podruhé.
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Areál tábora v roce 1992
Vl. Zedník
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Co možná o Červené Lhotě nevíte
Historický stavební skvost, třetí nejnavštěvovanější zámek Jihočeska, má
své zajímavé historie. O několik z nich, málo známých, se s vámi, milí
čtenáři, podělím. Zrušením patrimoniálních šlechtických práv majitelů
panství Červená Lhota i nad Deštnou, v roce 1848, nezrušilo vzájemné
hospodářské vztahy. Zámek s velkostatkem nadále zůstal majetkem rodu Schönburgů –
kníže Jan Maria Alois (1864-1937), a jeho syn princ Karel Maria Jan (1901-1972). V
přelomovém roce 1918, konec války a vznik Československa, byl odpor proti rakouské a
německé šlechtě tak velký, že ani kníže Jan Schönburg nebyl vpuštěn přes hranice ČSR do
Červené Lhoty! Až na přímluvu jeho českých přátel to dovolil prezident T. G. Masaryk.
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Následná pozemková reforma (1923) velkostatku příliš neublížila. Zůstal mu i lesní
masiv Brčík (o který žádala deštenská obec), ve lhoteckém majetku bylo 600 ha polí, lesů
a rybníků, zámek, včetně zámečku ve Lžíně. V panském mlýně byl nájemníkem (19331945) mlynář Petr Dvořák, jehož povinností bylo i pečení chleba pro zámecké panstvo a
zaměstnance velkostatku. Funkci hospodářského správce zastával Josef Nerada, který
prodával dobytek na deštenských trzích, dodával naší obci dřevo, ryby, deštenští pracovali
i na tamním velkostatku, pronajímal naší obci rybník Rytíř ke koupání, atd. Kníže s
rodinou navštěvoval bohoslužby v deštenském kostele.
V roce 1929 přišel do zámku Antonín Vrkoč jako osobní komorník knížete Jana
Schönburga. Po dobu své působnosti, zvláště po roce 1945 jako zámecký kastelán až do
roku 1972, poctivě chránil a udržoval zámecká zařízení.
Když v roce 1937 zemřel kníže Jan, v inventáři velkostatku bylo uvedeno 500 ha
pozemků, je zde 8 koní, 6 volů, 32 krav, traktor, traktorový pluh, mlátička s lisem na
slámu, parní stroj, starý lihovar, mlýnská vodní turbina (její elektrický proud osvětloval i
zámek).
Na nového majitele, prince Karla, přechází také patronátní právo (a povinnosti ) ke
kostelu sv. Ottona v Deštné a ke kaplím sv. Jana Křtitele tamtéž, a sv. Trojice u lhoteckého
zámku.
Německá okupace Československa a následné válečné události dopadly i na
velkostatek, ačkoliv měl německého majitele (za války měl Schönburg říšsko-německé
občanství). Musely se plnit zemědělské dodávky, mlýn býval často úředně zavřený. Silné
mrazy v zimách 1940-1942 s vysokým sněhem a vichřicemi způsobily rozsáhlé polomy i v
panských lesích. Ke zpracování kalamity nastoupily čety dělníků z Deštné a okolí.
Konec války způsobil i ve Lhotě převratné události. Byli zde ubytovaní sovětští váleční
zajatci, kteří museli kopat v Deštné zákopy proti blížící se Rudé armádě. Když následně
Sověti osvobodili Deštensko, vznikla stížnost vůči správci Neradovi a lesmistru Sýkorovi,
že špatně zacházeli se zajatci. Rudoarmějci oba zatkli, ale během jejich transportu (snad
při útěku) je zastřelili.
V této revoluční době docházelo od ruských důstojníků k plenění zámeckého zařízení
(jako válečné kořisti). Přidali se k tomu i někteří Češi.
Majitel panství princ Karel Schönburg byl ze zámku vykázán; s pomocí českých
služebníků mohl odjet v bryčce s koněm do Vídně. Velkostatek včetně zámku, jako
německý majetek, byl zestátněn. Další historie je už nová.
(V článku byly použity spisy "Statek Červená Lhota", uložené ve Státním oblastním
archivu v Jindřichově Hradci.)
F.K.

CYKLOVÝLETY
CYKLOVÝLET PLANÁ NAD LUŽNICÍ
Dnešní cyklovýlet je již dvacátý v pořadí. Když k tomu ještě připočtu dvě pěší procházky,
tak už je těch míst, která jsme navštívili, poměrně dost. Přemýšlel jsem, kam se podívat
na tomto dnešním jubilejním výletě. Jenže památky jsou zavřené, příroda se teprve
probouzí, na koupání to není, samá omezení kvůli koronaviru a přitom uzávěrka vydání se
blíží. Venku jen 3° C (14.3.), nu což zahřejeme se cestou.
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Takže Chotěmice, Nová Ves, Mezná, Kvasejovice a za vsí takovou lepší polní cestou
(možná kdysi hodně dávno asfaltovou) do Zvěrotic, kde kromě hezké kaple na vyvýšeném
místě na návsi je několik domů tzv. selského baroka (čp. 4, 8, 9). Dále pojedeme po málo
frekventované asfaltce, a když přejedeme přes Černovický potok, jsme v malé vesničce
Sedlečko. Zde mají také kapličku, ale umístěnou na takovém záhadném místě, že je téměř
nepřístupná. Potom tu mají dva rybníky se zajímavými názvy: Dítě a Řezník. Pak již
stoupáme do kopce do Myslkovic. Podle mapy cestou nemá nic být, ale najednou v kopci
kaplička, ze všech čtyř stran keramické dlaždice s vyrytými náboženskými motivy a texty.
Myslkovice tentokrát jen projedeme, protože se zde stavíme na některém příštím výletě.
Odbočíme doleva, přejedeme dálnici (výjimečně úplně prázdnou) a jsme v Janově. Hezký
kostel sv. Jana Nepomuckého na hřbitově, vedle udržovaná fara a památná lípa. Sjedeme
z kopce a již jsme v Roudné a tím i u řeky Lužnice. Dále pojedeme po Lužnické
cyklotrase, po levé straně chvíli blíže, chvíli dále meandrující tok této řeky, která je zde
chráněnou přírodní památkou.
Hned za Roudnou nás zaujme zajímavá zavěšená lávka, bohužel uzavřená. Ale že by to
byl adrenalin po ní přejít! Lávka je totiž celá z překližkových desek, místy proděravělá.
Bohužel uzavřená a uzamčená. Pojedeme tedy dál, nejdříve po silnici, potom cyklotrasa u
železniční zastávky Doubí odbočí doleva na lesní cestu. Za lesem se zase přiblížíme řece,
ale zároveň zde houstne chatová zástavba. Po pravé straně máme velkou pískovnu, místy
zaplavenou. Dojeli bychom až k hlavní silnici, ale té se vyhneme odbočením vlevo a
pojedeme po pěšině těsně kolem řeky a kocháme se pohledy na její tok.
Najednou najedeme na asfalt a jsme v Plané nad Lužnicí, přičemž zde patří městu
vyjádřit obdiv: kolem řeky je krásná promenáda s lavičkami a také velkým kamenným
kvádrem – památníkem plánské voroplavbě, jelikož Planá bývala kdysi pro voraře
významnou zastávkou a právě k takovým kvádrům své vory přivazovali. A jelikož si
nemůžeme kvůli zákazům spojeným s koronavirovou nákazou dát plánovaný oběd
v restauraci, tak vezmeme za vděk chlebem s domácím uzeným na lavičce s pohledem na
řeku. To už je 6° C a sluníčko, takže se dá i sedět. Po krátkém odpočinku, protože to
„vedro“ není zase až takové, se vydáme dál, kolem sochy sv. Jana Nepomuckého, kolem
elektrárny se zajímavým nápisem „Lidem myšlení, strojům dřinu“, přes most s pohledem
vlevo na jez a vpravo na ostrůvek sloužící k procházkám. Za řekou je několik
prvorepublikových vil, z nichž nejzajímavější je ta s čp. 4, kde trávil dovolenou i
T. G. Masaryk. Ještě zde najdeme pomník Mistra Jana Husa a památný dub (350 let starý,
26 m vysoký, obvod ve výši prsou 544 cm) a můžeme se vrátit do centra. I když pojem
„centrum“ je pro Planou trochu nadnesený, protože toto město s téměř 4.000 obyvatel
nemá žádné náměstí, jak jsme zvyklí. Zde centrum tvoří parkoviště, zastávka autobusu,
hotel, několik obchodů, škola, kostel a fara. Poslední dvě stavby ale za zastávku stojí.
Velký kostel sv. Václava s nádherným reliéfem tohoto českého patrona nad vchodem a
bývalá fara sloužící jako muzeum k pořádání různých výstav.
A vydáme se na zpáteční cestu. Jakmile odbočíme z hlavní silnice, tak ještě před
železničním přejezdem si povšimneme domu se štítem ve stylu selského baroka na střeše
s korouhvičkou ve tvaru ryby. Zastavíme se na Strkově. Jednak je zde zajímavý zámeček
a zejména přilehlý zámecký park s množstvím památných stromů (lípy, duby) a mezi nimi
umělci vytvořili několik dřevěných soch. Na park navazuje nádherné dlouhé lipové
stromořadí, které vede kolem Strkovského a Košického rybníka až k areálu Rybářství. A
zde jedna perlička nakonec – po průjezdu areálem je před námi rybník Hejtman, který je
rozdělený 300 m dlouhým náspem. Vydáme se po něm po úzké cestičce a dvou lávkách a
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dostaneme se na ostrov Markéta, který je přírodní památkou, kde na 5 ha rostou chráněné
stromy a další rostliny a hnízdí zde spousta ptáků, mimo jiné je zde největší kolonie
volavek na Táborsku (asi 100 párů). Člověk, když prochází pod vysokými stromy
obsypanými jejich hnízdy, musí dávat pozor, aby mu na hlavu nespadlo něco
nepříjemného.
No a potom už skutečně jen cesta domů. Takže nakonec Planá nad Lužnicí, město, kterým
každý projel mnohokrát, a ono i zde je plno zajímavostí. Pouze bych doporučil vybrat si
teplejší počasí a možnost zastavit někde na nějaké to občerstvení. Výlet měřil asi 57 km.
Další fotografie najdete na internetových stránkách Města Deštné v kolonce cyklovýlety.
Ant. Stára

Kaplička u Myslkovic

Lipová alej u Strkovského rybníka

sv. Václav na kostele v Plané
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Ostrov Markéta

Lávka v Roudné
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Planá – vila čp. 4

Zvěrotice čp. 9
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