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Návštěva veteránů na náměstí v Deštné 4. 8. 2018.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři Zpravodaje Deštenska,
vítám vás u zářijového vydání. Srpen utekl jako voda. Stojíme na prahu
nového školního roku. Přejme našim ratolestem, aby dělaly radost svým
rodičům a prarodičům, aby moc nezlobily a ve škole prospívaly jak si
zaslouží, aby pro ně byla škola radostí a ne strastí. Přeji příjemné čtení.
Zasedání zastupitelstva se v srpnu nekonalo. V září se zasedání uskuteční, o termínu
budeme včas informovat.
Chci zde poděkovat paní Věře Šichtové, která nahradila Pavlu Tomšů na podatelně
městského úřadu po dobu její mateřské dovolené, za její práci pro město a přeji jí jen to
dobré do dalšího života. Pavla Tomšů se od září vrací a Věra Šichtová se chystá za novými
výzvami do nového zaměstnání.
Rád bych tímto poděkoval Pavlu Honsovi, který se zhostil výroby a následné instalace
nového přístřešku před Mateřskou školkou na vlastní náklady. Jeho zásluhou vznikl
vzdušný, světlý a hlavně praktický prostor pro maminky s kočárky, a nejen pro ně.
Chci tímto vyzvat občany, rekreanty, podnikatele a další, aby se zapojili do příprav
rozpočtu města na rok 2019. Své náměty, připomínky a poznámky můžete zasílat
emailem, datovou schránkou, telefonicky či nám je sdělte osobně. Vyzývám také spolky,
které na příští rok plánují nějakou činnost, která by mohla být ze strany města podpořena,
aby toto oznámili včas, při přípravě rozpočtu.
Město Deštná získalo od společnosti AVE další popelnice na bioodpad. Jedná se o 120
litrové nádoby. Hlásit se o ně můžete na MěÚ Deštná. V rámci odpadového hospodářství
se setkávám občasně s otázkami: „Kde najdu informace?“, „Kolik mohu dát do pytle
odpadu?“, „Jak mám postupovat?“ a podobně. Na našich webových stránkách
www.destna.cz/odpady_destna naleznete informace, které se k tomuto tématu vztahují.
V případě dotazů se můžete obracet přímo na zaměstnance města či městský úřad.
Spolu s L. Jandáčkem vás chceme pozvat na druhý díl povídání o Šumavě – „Šumava opět
jinak“. Jsme domluveni na termínu 11. října 2018. Bližší informace včas zveřejníme.
V termínu 5. a 6. října proběhnou Komunální volby pro volební období 2018 - 2022.
V Deštné budeme vybírat ze tří subjektů. Všechny jsme oslovili, aby se vám představili
v tomto čísle Zpravodaje, informace naleznete dále ve Zpravodaji.
Končí volební období 2014 – 2018, rád bych vyjádřil své díky všem, se kterými jsem měl
možnost spolupracovat, a spolupráce se vydařila. Děkuji zaměstnancům města,
zastupitelům, děkuji dobrovolníkům, děkuji prostě všem, kteří se o dění v Deštné a
Lipovce aktivně zajímají, kteří městu pomáhají, toho si nesmírně cením. O vaši přízeň a
pozici starosty se chci ucházet i v těchto komunálních volbách a v případě úspěchu rád
naváži na stávající spolupráci.
David Šašek, DiS., starosta
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jubilantům k významným narozeninám
Panu
Paní

Pavlovi S t r á n s k é m u
Janě
Gazdíkové

z Deštné
z Deštné

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do obce vítáme

Pana

Matyáše V i c h r u
Cyrila K o m á r k a

Našim novým občanům přejeme, aby v Deštné nalezli nový domov a byli zde spokojeni.
Do života vítáme
Petra Š l a j c h r t a a Marii Z á v o d n o u
Petříkovi a Marušce přejeme hodně zdraví, štěstí, radostné dětství a rodičům
blahopřejeme.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oddávali jsme

Své ANO si řekli Lenka Marková
a Jiří Barvínek v Deštné
Své ANO si řekli Veronika Peřinová a Stanislav Tichý ve Světcích.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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Blahopřáli jsme

Paní Prokešová oslavila 80 narozeniny.

Pan Širůček oslavil 85 narozeniny.
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ZPRÁVA TECHNICKÉHO ÚSEKU MĚSTA DEŠTNÁ
Odpady v roce 2018
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden. V září to je pondělí 3. 9. a 17. 9.
v ranních a dopoledních hodinách.
Velkoobjemový odpad vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem po předchozí
telefonické nebo osobní domluvě.
Plasty a papír plný pytel označte čárovým kódem a dávejte ve stejných intervalech
společně s popelnicí před dům. Pokud budete potřebovat odevzdat plast nebo papír mimo
svozový den, odpad označte kódem a odevzdejte v areálu MěÚ vzadu (dříve sklad
Stavikomu).
V den svozu pak můžete před domem nechat také železný odpad, oleje a tuky v plastové
lahvi označené vaším kódem.
Sklo – do kontejnerů rozmístěných po celém městě a v Lipovce na stejných stanovištích
jako doposud.
Oblečení, lůžkoviny, ručníky, přikrývky, plyšové hračky, kabelky, batohy a obuv –
vše čisté a zabalené je možné odevzdávat kdykoliv do označeného kontejneru u zadního
vchodu do KD a v Zahradní ulici.
Větve a klestí bez kořenů a země – prostor u transformátoru výjezd na Červenou Lhotu.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad – hnědé popelnice pro domácnosti a
hnědé kontejnery rozmístěné u ostatních kontejnerů. Svoz v srpnu bude v těchto
termínech: pátek 14. 9. a 28. 9. v dopoledních hodinách.
Tonery a cartridge z tiskáren – box ve vestibulu na MěÚ.
Oleje a tuky – v Zahradní ulici, u zadního vchodu do KD a v ulici Stránská u mostu přes
Strouhu jsou umístěny zelené popelnice na sběr olejů a tuků. 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.
Sběrné místo u školní kuchyně bude v září 2018 otevřeno poslední sobotu v měsíci
29. 9. 2018 od 11:00 do 14:00. Mimo tuto dobu je elektroodpad možné odevzdat po
zavolání na telefon 607 937 291 – P. Kučera.
Zde vybíráme pouze tyto odpady:
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.
Baterie, barvy, spreje, železný odpad, žárovky a zářivky.
Výpis prací technického úseku města Deštná v srpnu 2018:
V srpnu bylo hlavní náplní dodělání rekonstrukce ve škole:
Vyměněna jsou zbývající okna na jižní straně a většina vstupních dveří.
Dokončili jsme chlapecké WC na prvním stupni, včetně rozvodů vody, odpadů a elektřiny.
Spodní část chodby na prvním stupni je nově naštukovaná a obložená.
Nové rozvody elektřiny jsou též rozvedeny v průjezdu a chodbě.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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Na tuto přestavbu bude navazovat přestavba školní kuchyňky, kde máme připraveny
větrací otvory pro instalaci provětrávané podlahy, budeme muset okopat veškeré omítky,
udělat rozvody vody, odpadů a elektřiny. Položit novou podlahu, instalovat kuchyňské
linky a pracovní stoly pro výuku.
Dále pak provádíme pravidelnou údržbu cest, chodníků, budov, vodovodu a úpravny,
kanalizace a ČOV a všeho dalšího nutného pro bezproblémový chod Deštné a Lipovky.
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Připravujeme:
Instalaci umělého povrchu hřiště na street ball, před tenisovým kurtem.
Projektovou dokumentaci na 3. a 4. etapu tlakové kanalizace v ulicích Stránská a Na
Zájezku.
Projektovou dokumentaci na opravu kanalizace pod hřištěm.
Projektovou dokumentaci na 2. až 4. etapu za školkou.
Projektovou dokumentaci na rekonstrukci Svatojánské ulice.
ECOBAT – společnost zabývající se likvidací vybitých baterií nám dala
k dispozici krabičky pro jejich sběr v domácnosti. Kdo má zájem, může
si ji vyzvednout ve vestibulu na městském úřadě. Následně až ji bude mít
plnou odnést zpět k nám a vyzvednout si další. Na výběr jsou v několika
barvách, každý si vybere.
Palivové dřevo – ceny v roce 2018
Ceny palivového dřeva:
Měkké dřevo (smrk, modřín, borovice, topol, lípa, atd.)
700 Kč/prm
Tvrdé dřevo (buk, dub, bříza, javor, jasan, atd.)
900 Kč/prm
Větve, samovýroba
138 Kč/prm
Doprava (účtována hodinově)
300 Kč/hod.
Dřevo je dodáváno v 1m polenech, prm = prostorový metr skládaný. Ceny jsou již s DPH.
Pokud máte jakékoliv připomínky nebo náměty na úklid, opravy a úpravy v Deštné a
Lipovce, ozvěte se nám (podatelna@destna.cz, 384 384 231, 607 937 291, osobně).
Rádi s vámi jakýkoliv návrh prodiskutujeme, popř. ho dle možností rozpočtu
zrealizujeme nebo zařadíme do rozpočtu na další roky.
Vedoucí technického úseku Pavel Kučera
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 5. A 6. ŘÍJNA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8Zpravodaj Deštenska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
-9-

Kandidátka MO ČSSD Deštná
Ing. Mgr. Vilma Szutová, ředitelka MAS Česká Kanada o.p.s.
Hana Řepová, důchodce
Markéta Pospíšilová, asistentka pedagoga
Lukáš Přibyl, stavbyvedoucí
Miroslav Přibyl, vedoucí servisu
Josef Böhm, fotograf
Milan Menčík, pracovník technického úseku
Matěj Szuta, mistr směny
Lucie Szutová, mateřská dovolená
Volební program:
Podpora bydlení – příprava stavebních parcel pro rodinné domy.
Podpora vzdělávání – modernizace základní a mateřské školy a celoživotní vzdělávání.
Podpora drobného podnikání.
Podpora cestovního ruchu.
Vytvořit místo pro odpočinek – koupání.
Péče o památky a drobné sakrální stavby.
Co nejvíce získávat dotace.
INZERCE
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ
Prázdniny ve škole a školce
Zní to jako protimluv - o prázdninách je přeci ve škole prázdno. Od dětí sice ano, avšak
nahradí je řemeslníci a školník. Letos opět pokračovala postupná rekonstrukce budovy
základní školy. Zřizovatel školy, město Deštná, realizoval poslední fázi výměny oken do
náměstí, začala postupná rekonstrukce toalet na 1. stupni, opraveno bylo vstupní schodiště
a začala náročná rekonstrukce cvičné kuchyně, při níž je nutné zbavit zdivo budovy
vlhkosti. Ve dvoře byly vyměněny okapní žlaby a z nejhoršího opravena omítka. Vyčištěn
byl ucpaný nefunkční odpad z 2. stupně. Škola připravovala projekt venkovní učebny
přírodovědy a rekonstrukci počítačové učebny, který má být z 95 procent financovaný z
prostředků EU.
Poděkování patří zaměstnancům technického úseku města a všem, kteří se na opravách
podíleli.
Mateřská škola dostala nové kvalitně postavené zastřešení vstupu, pod něž se v případě
nepohody bez potíží vejde kočárek a kupa dětí. Škole je daroval a postavil pan Pavel
Honsa z firmy Bedox Sky s.r.o. Patří mu za to velký dík.
Petr Šulc
ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ A MŠ DEŠTNÁ
Nabízíme občanům, důchodcům, maminkám na MD, rekreantům a ostatním
stravování ve Školní jídelně Deštná nebo případně i rozvoz obědů. Cena jednoho
oběda je 65 Kč. V případě jakéhokoli dotazu volejte: ředitel ZŠ - 384 384 280,
zs.destna@centrum.cz; vedoucí ŠJ - 384 384 263, sjdestna@centrum.cz.
JÍDELNÍ LÍSTEK ZÁŘÍ 2018
3. 9.
4. 9.
5. 9.
6. 9.
7. 9.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Z vaj. jíšky
Hrachová
Pórková
Rybí
Boršč

Segedínský guláš, knedlík, čaj
Třeboňský karbanátek, brambor. kaše, kompot, čaj
Krůtí na žampionech, rýže s bulgurem,čaj
KNEDLÍK
Čočka na kyselo, uzená krkovice, okurka, chléb
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, čaj

10. 9.
11. 9.
12. 9.
13. 9.
14. 9.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Vločková
Drůbková
Fazolová
Kapustová
Bramborová

Vepř. krk. pečená, bramb. knedlík, zelí, čaj
Kuře na paprice, knedlík, čaj
Dušený špenát, brambor, vepř. krkovice, čaj
Roštěná, rýže, čaj
KNEDLÍK
Zapečené těst. s uz. masem a brok., rajský salát

17. 9.
18. 9.
19. 9.
20. 9.
21. 9.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Květáková
Zelná
Hovězí
Z mích. luš.
S játr. rýží

Vepř. maso po italsku, těstoviny, čaj
Plněná treska, brambor, mrkvový salát, čaj
Hov. maso vařené, om. z fazol. lusků, knedlík, čaj
Kuřecí nudličky po čínsku, rýže, čaj
Vepřový guláš, chléb, čaj
KRUPICOVÁ KAŠE
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24. 9.
25. 9.
26. 9.
27. 9.
28. 9.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Z červ. čočky
Krupic. s polentou
Přidělaná
Rajská
SVÁTEK

Boloňské špagety se sýrem, čaj
Vepř. srdce na smetaně, knedlík, čaj
Srbské rizoto s kuskusem, okurkový salát, čaj
Hovězí kostky na zelenině, brambor, čaj
Z NAŠÍ KNIHOVNY

Zprávy z knihovny
Prázdniny utekly jako voda a už se zase před školou hemží větší i menší
školáci, ještě celí rozvrkočení z prázdnin. Zatímco vyšší ročníky jsou
z konce prázdnin většinou otrávení, prvňáčci se určitě do školy těší. I u
nás v knihovně se vše vrací do starých kolejí. Zase se budou dítka v knihovně přetahovat o
počítače a zase se budeme od dětí dozvídat střípky ze školy. Budeme vymýšlet co s dětmi
vytvářet, šít, co malovat, budeme hledat rozličné kvízy a doplňovačky. Pokud byste měli
zájem, můžete si u nás zahrát i několik her.
V knihovně v září chystáme výstavku o prázdninových cestách a putování našich čtenářů.
Opět máme pro vás nové knihy a další máme v knihovně v Jindřichově Hradci na zapsání.
Také bychom během podzimu měly obdržet knihy, které nám zapůjčí knihovna
v Jindřichově Hradci. Pokud máte nějaký tip na nákup nových knih v příštím roce, budeme
rády, když nám jej prozradíte. Snažíme se kupovat knihy napříč jednotlivými žánry, ale je
to vcelku těžké. Co se líbí nám, nemusí se líbit vám, takže vaše nápady uvítáme.
Knihovna je pro vás otevřena:
v pondělí od 16:00 do 18:30
v úterý
od 13:30 do 18:30
ve středu od 16:00 do 18:00
ve čtvrtek od 13:00 do 18:30
Těšíme se na vás LiSt.

ZÁPISKY Z CEST - VIETNAM
Díl V. - Jízda vlakem
Z nějakého záhadného důvodu jsme si mysleli, že jízda vlakem bude odpočinek. Krásné
kupé obložené dřevem a sněhobílé povlečení. To jsme viděli na obrázku a i ostatní
cestovatelé popisovali noční vlaky jako hezké, čisté a pohodlné... (Tedy toto si myslela
Verča s Michalem, já jsem žádné obrázky vlaků neviděla a tak jsem byla ke sněhobílému
povlečení dost skeptická. Přece jenom cestuji vlakem o něco více než oni dva a nevěřila
jsem tomu, že by právě ve Vietnamu byly vlaky na lepší úrovni než u nás. A, světe div se,
zase tak moc jsem úrovní vlaku překvapená nebyla.)
My jsme ovšem skončili v nějaké velmi nízké třídě pro místní. Když jsem kupé uviděla
poprvé, měla jsem touhu utéct. Představa, že do takové špíny budu muset složit hlavu na
12 hodin, mi vháněla slzy do očí. Ale udržela jsem se. Za pozitivní jsem považovala
především fakt, že jsme v kupé sami, a že k nám nedali nikoho cizího. Takže jsem se
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 Zpravodaj Deštenska

vyškrábala na horní lehátko. Prostěradlem, které jsem napřed očichala, a které překvapivě
vonělo vypráním, jsem si obložila tu odpornou gumovou matraci. Byla to celkem
komplikovaná činnost, protože i přes to, že jsem malá, neměla jsem mnoho místa pro
manipulaci s velkým prostěradlem. Nakonec se mi přece jenom podařilo obalit matraci
tak, aby ani kousek nekoukal a já byla se svým "dílem" spokojená, což mně částečně
uklidnilo. Do toho se ozvalo rázné zabouchání a do našeho kupé vešla nějaká cizí, mračící
se žena. Pak mně vyhodila z mého pracně obloženého lehátka, protože v tom všem jsem si
vůbec nevšimla, že mám lístek na druhou stranu (jako by to nebylo jedno). Nechtěla jsem
opustit svoje "ušlapané" místečko, ale paní byla velice houževnatá a nevzdala se. Tak jsem
si tedy přelezla na druhou stranu a stejným způsobem upravila místo na spaní. To už se o
mně opět pokoušel pláč, ale jsem přece holka z vesnice a něco vydržím! A tak jsem si,
společně s ostatními, řádně lokla z naší placatky slivovice, kterou s sebou vozí mamka pro
všechny případy a modlila se, ať usnu rychle a na hodně dlouho. (V průběhu dalšího
cestování jsme zjistili, že jsou všechny vlaky obdobné a byli jsme rádi, že nás vždy v
relativně přijatelném čase dopravily z bodu A do bodu B.)

Z počátku jsem měla pocit, že se mi to snad ani nemůže podařit. Větrák na stropě hučel,
klimatizace hučela a vlak vydával všelijaké záhadné zvuky, které mi na chuti ke spánku
nepřidávaly. Drncalo to sice míň, než na cestě do Cai Be, ale to bylo tak všechno pozitivní
na tom všem.
Zajímavý je i fakt, že mezi Saigonem a Hanojí vede jen jedna kolej a protože jsme nebyli
žádný "hlavní" vlak, museli jsme se vyhýbat úplně všem.
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Na konec jsem vyčerpaná opravdu usnula a radši už nepřemýšlela, od čeho je ta šmouha u
mé hlavy... Když se to tak vezme kolem a kolem, tak jsem se nakonec vlastně celkem
dobře vyspala.
Mříž na okně tomu všemu jen přidala na
dramatičnosti a o plastové zaprášené květince
(kterou jsme měli v kupé jenom my) na upatlaném
stolečku se raději ani nebudu rozepisovat.
Jo, úplně jsem se zapomněla zmínit o záchodech...
Turecký záchod ve vlaku je další level těchto
podivných děr v podlaze, na který jsem rozhodně
nebyla připravená. Představte si, že vlak drncá,
podlaha klouže a vy se musíte rozhodnout, jestli se chytit stěny (která rozhodně není čistá),
nebo to zkusit bez držení, uklouznout a upadnout na podlahu, která stoprocentně není
čistá....
(Ještě je jedna možnost, přesvědčit se, že na záchod vlastně vůbec nepotřebujete!!)

Tolik tedy k jízdě vlakem.
Poznámka na závěr: Když na to celé vzpomínám s odstupem času, musím přiznat, že to asi
zas tak hrozné nebylo. Paměť je naštěstí milosrdná. Beru to jako úžasnou zkušenost a jen
tak mě od té doby nic nepřekvapí.
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(Poznámka k fotce: Taková normální kavárna u kolejí.)
zapsala Veronika Janů, pro vydání ve Zpravodaji upravila Věra Janů

FARA DEŠTNÁ
Setkání dětí na deštenské faře
Po roce jsme se opět sešli 13. 8. na deštenské faře a zažili jsme úžasný týden, tentokrát na
motivy knihy Řeka, která teče pozpátku od Jeana Clauda Mourlevata.
První den, což bylo pondělí, se děti sešly na faře, která se proměnila v krámek. Seznámily
se zde s Tomkem a Hannah, kteří jim vyprávěli svůj příběh o tom, jak putovali za řekou
Kžar. Všem se nám toto vyprávění líbilo a proto jsme se rozhodli, že bychom také chtěli
dojít k této řece. A tak začalo naše putování za řekou, která teče pozpátku. Řeka Kžar je
totiž vyjímečná, protože vytéká z oceánu, teče do kopce a kdo se z tohoto pramene napije,
nezemře a bude žít věčně. Hannah se rozhodla hledat tento pramen, aby zachránila svoji
pěnkavu. Byla to jediná památka na jejího otce.
Na začátku si děti vyrobily talismany, do kterých zašily papírek s přáním. Po obědě
dostaly za úkol rozluštit šifru, která byla písničkou, jenž nás provázela po celý zbytek
putování. Děti šifru bravurně zvládly a my jsme si na konci prvního dne mohli zazpívat
písničku Zvednem se a jedem.
Druhý den děti dopoledne vyráběly květiny z PET lahví. Děti u této činnosti projevily
úžasnou představivost a zanedlouho byla fara zavalena různorodými květinami. Po obědě
se vydaly na svoji první cestu. Ta vedla na rybník Rytíř, kde se děti občerstvily a osvěžily
ve vodě. Po svačině pro ně přijel povoz s koňmi, který je popovezl do Lesa zapomnění.
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Les zapomnění je totiž zvláštní tím, že kdo do něj vstoupí, upadne v zapomnění. V době,
kterou stráví v lese, si na něj nikdo nevzpomene. V lese navíc na děti čekali medvědi.
Medvědi sice neviděli, ale měli výborný sluch, takže ten kdo procházel tímto lesem, musel
být v naprostém tichu. Za lesem na ně čekala louka plná květin. Ale ne ledajakých.
Květiny, které způsobovaly různé halucinace. Děti na této louce luštily stereogramy. Poté
pokračovaly přes Hátu až zpátky na faru.
Třetí den si děti přečetly příběh o květinách, které dokážou uspat a probudit je mohou
pouze SLOVA, KTERÁ PROBOUZEJÍ a tato slova jsou pro každého jiná. Po probuzení
se děti ocitly ve vesnici voňavkářů, kteří jim předčítali z knih, dokud nenašli jejich slova,
která probouzejí. Na oslavu jejich probuzení byla uspořádaná palačinková párty. Děti tento
den také pracovaly s různými vůněmi. Natrhaly si bylinky a květiny, ze kterých tvořily
mýdla.
Ve čtvrtek děti tvořily animace. Tématem bylo to, co dosud při svém putování potkaly.
Odpoledne tvořily různé druhy nanuků a dotvářely zvuky k animacím.
Pátek byl pro nás všechny nejdůležitější den, protože jsme měli konečně najít pramen řeky
Kžar. Děti odešly z fary hned dopoledne a vydaly se na krásnou procházku ze Březiny do
Budislavi. Po cestě na děti čekaly různé úkoly a překvapení. Největší překvapení bylo na
Budislavské hoře, kde u pramene řeky Kžar čekal pan farář Hamberger v roli poutníka.
Děti zjistily, že voda z tohoto pramene se nedá nabrat. Žádný člověk nemůže být
nesmrtelný ani o to nemáme usilovat. Podle našeho vyprávění si kapku vody z pramene
mohla nabrat pouze Hannah, aby zachránila svoji pěnkavu. Děti na připomínku těchto
událostí dostaly ptáčky, které když naplní vodou, krásně zpívají.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Dáše Tupé, která nám jako každý rok připravila
spoustu báječného jídla a dobrot. Velké díky patří i Alžbětě Horynové, která každý rok
dokáže vše vymyslet tak, jako by se člověk ocitl v knize a prožíval příběh doopravdy. Celý
týden proběhl také díky úžasnému kolektivu ochotných lidí, kteří jsou zapálení pro danou
věc a stále v sobě mají kousek dětské duše a prožívají s dětmi celý týden naplno. Děti si
vše báječně užily a zase se těší na příští rok, co je čeká nového.
Žillová, Tomšíková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DEŠTNÁ
V sobotu 4. srpna navštívili Deštnou členové veterán klubu z Plané nad Lužnicí se svými
nablýskanými vozy. Deštenští hasiči při jejich zastávce v Deštné zajišťovali pro účastníky
občerstvení a parkovací plochy. Třetí srpnovou sobotu, 18. 8. jsme byli pozváni na soutěž
v požárním útoku do Lodhéřova. V konkurenci 10 družstev dokázali naši borci zvítězit
v požárním útoku a v dovednostní soutěži obsadili krásné 2. místo. Putovní pohár se tedy
na 1 rok přestěhoval do Deštné zásluhou soutěžního družstva ve složení Jiří Bušta,
Lukáš Přibyl, David Aujezdecký, Jan Jílek, Tomáš Jílek, Jan Aujezdecký a Pavel Přibyl.
Uvedeným borcům děkujeme a těšíme se na příští rok.

(Jan)
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POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Přišel rozkaz: Ú t v a r y S O S n a h r a n i c e !
Bylo to nečekané, náhlé noční probuzení deštenských vojáků v záloze –
příslušníků Stráže obrany státu (SOS). 14. září 1938, ve dvě hodiny v noci,
přivezl důstojník čsl. armády z Jindřichova Hradce mobilizační rozkaz, o
hodinu později již 19 deštenských odjíždělo nákladním autem do
hradeckých kasáren. Zde byli rychle vystrojeni a vyzbrojeni, nad ránem se ocitli s dalšími
vojáky SOS na státní hranici u novobystřické Albeře. Úkol zněl: zadržet co nejdéle útok
nepřítele! (Šlo tedy o útvary s uvažovaným maximálním procentem ztrát při tomto boji.)
Podívejme se, co se v oné době před osmdesáti léty u nás dělo.
Naše republika byla ohrožena útokem německé hitlerovské armády - se špatně
zakrývaným cílem – expanze na Východ. Fašistické síly v republice i v Německu
zesilovaly propagandu o utiskování Němců v pohraniční části ČSR. Adolf Hitler, vládce v
Německu, hrozil jejich násilným "osvobozením"! Bohužel, naši západní smluvní spojenci
Francie a Anglie se zalekli Hitlerovy hrozby válkou, a nutili naši vládu k odstoupení
našeho pohraničního území Německu! Český a slovenský národ, spolu s naší dobře
vyzbrojenou armádou, řekl NE! U hranic se začaly stavět opevněné bunkry k obraně,
vláda mj. v roce 1936 zřídila zvláštní ozbrojenou složku Stráž obrany státu (SOS). V ní
bylo četnictvo, policie, finanční stráž a vybraní, spolehliví vojáci-záložníci. S úkolem
zabraňovat útokům a přepadům nepřítele přes čsl. hranici. Jeden z praporů SOS měl své
velitelství v Jindřichově Hradci, s téměř 300 příslušníky. Díky záznamům v deštenské
kronice známe jména našich "gardových" vojáků SOS. Především ty, kteří byli v
Jindřichově Hradci cvičeni již v jarní mobilizaci 21. května 1938.
Z Deštné: Jan Dvořák, Josef Foist, Leopold Hodinář, Josef Janota, Antonín Kůrka,
Václav Musil, Antonín Novotný, Soběslav Řezník, František Stach, František Zadražil. K
nim při zářijové mobilizaci přibyli: Josef Čapek, Antonín Vorel, Stanislav Šmol, Jindřich
Janura, Stanislav Hrouda, Jan Rataj, Felix Hůrka, Alexandr Hofman. Velitelem celé
skupiny byl místní četnický strážmistr Stanislav Polák.
Září 1938 bylo přímo "nabito" událostmi, pro naši republiku končícími tragicky. Na
harašení hitlerovských zbraní odpověděla naše vláda 24. září všeobecnou mobilizací všech
vojáků od 21 do 40 let věku. Během 24 hodin byli vojáci ve svých obranných postaveních
na hranici!
Byl to velký šok pro naše západní spojence – jak tehdy řekl anglický předseda vlády
lord Chamberlain: Nemůžeme jít do války pro nějakou malou zemi (ČSR. Pozn. F. K.), o
které nic nevíme! Proto se velmoci Francie a Anglie sešly s Hitlerem v Mnichově, kde
jejich představitelé 30. září 1938 podepsali hanebnou smlouvu – Československo musí bez
náhrady odevzdat své pohraniční území, kde žije většina Němců, hitlerovskému Německu!
Tehdejší československá vláda (takto zrazená "spojenci"), mnichovský diktát, přes velké
protesty lidu i armády, přijala. Naši vojáci museli opustit pohraniční opevnění a stáhnout
se do posádek, mobilizovaní vojáci po odzbrojení, do svých domovů.
K 1. říjnu 1938 začala německá armáda, za nadšení sudetských Němců, obsazovat české
pohraničí, odkud utíkaly statisíce českých obyvatel!
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Nutno připomenout, že při pohraničních útocích nacistických ozbrojených banditů z
Německa, zemřelo přes 230 čsl. vojáků a příslušníků Stráže obrany státu! Plnili svoji
přísahu!
Po této tragédii pokračovala hospodářská a politická devastace naší tzv. "druhé
republiky", končící potupnou hitlerovskou okupací Československa 15. března 1939.
Jak snadno jsme o naši svobodu přišli! Kolik miliónů lidí muselo zemřít, abychom ji
opět získali!
F.K.

LÉKÁRNA DEŠTNÁ
Imodium se používá při náhle
vzniklém
(akutním)
průjmu.
Zahušťuje stolici při průjmu a
snižuje její častost. Tobolky
Imodium jsou určeny pro dospělé,
dospívající a děti od 6 let. Čtěte
pozorně příbalový leták.
Nyní v nabídce lékárny balení 20
tobolek za cenu 149 Kč.
LÉKÁRNA
Deštná, nám. Míru 15, telefon: 608 166 116
e-mail: destna@medipharma.cz
Otevírací doba:
Pondělí
7:30 – 13:00
Středa
zavřeno
Čtvrtek
7:30 – 13:00

Úterý

7:30 – 13:00

Pátek

7:30 – 13:00

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Novinky z ordinace PLDD (praktický lékař pro děti a dorost)
Ordinační doba – MUDr. J. Sedláčková
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

K. Řečice
Deštná
K. Řečice
Nemocnice JH
K. Řečice
Deštná

7-12 (poradna, prevence, očkování 13-15)
7-12
7-12
8-12
13-15
7-12

Pondělí, čtvrtek 15-18 – předem objednané prevence a administrativní úkony
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Poděkování
V srpnu letošního roku došlo k výměně podlahové krytiny v dětské ordinaci a čekárně. Za
nás i za naše malé pacienty tímto děkujeme městu Deštná, zejména panu starostovi za jeho
vstřícný přístup.
MUDr. Jana Sedláčková a sestra Martina Michálková
Více na stránkách www.pediatr-recice.cz.

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS
24. listopadu 2018 od 15 hod Ženy na pokraji nervového zhroucení - Muzikál
Město Deštná a ZŠ Deštná pořádají zájezd na muzikál.
Vstupenka a doprava pouze 500 Kč. Hlásit se můžete na Městském úřadě Deštná, kde je
nutné ihned zaplatit celou cenu. Odjezd v 8 hodin z náměstí.
Na jeviště Divadla Na Fidlovačce vtrhly barvy, temperament, humor a vášeň
almodóvarského Madridu v podobě muzikálu o ženách a mužích a jejich vzájemném
trápení. Ženy na pokraji nervového zhroucení nabízejí ženské srdce oloupané a uvařené na
měkko v rytmu španělského tanga okořeněné smíchem a slzami. Neodolatelná kombinace
romantiky a humoru, silných postav, nádherných melodií a hereckých a pěveckých
příležitostí. Vaše taxi směr Madrid čeká!

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

SRPEN V LETECKÉM MUZEU
DEŠTNÁ OČIMA KHL
Ani o letních prázdninových měsících členové Klubu
historie letectví Jindřichův Hradec nezaháleli. Mimo
celoroční práce na dokumentaci osudů československých předválečných,
válečných a poválečných letců, se příležitostně věnovali práci v Leteckém muzeu Deštná,
jehož jsou autorem expozic.
Během července a srpna byly v muzeu nainstalovány nové uniformy ze soukromých
sbírek, torzo záchranného německého leteckého člunu věnované Klubu Ondřejem
Prokopcem, sportovní vojenské prvorepublikové medaile, vyznamenání a mnohé další.
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Návštěvníci mohli zhlédnout také exponáty připomínající tragickou havárii vrtulníku u
obce Stipanjiči v Bosně a Hercegovině, kde se svojí osádkou zahynul major Rostislav
Samec z Tábora. Jednou z největších změn byla úprava v expozici československého
poválečného letectva, kterou zapůjčil soukromý sběratel Petr Pokorný. V pátek 3. srpna
proběhla u příležitosti jubilejních oslav 10. výročí založení muzea od 20 hodin Noční
komentovaná prohlídka expozicemi Leteckého muzea v podání členů Klubu Vladislava
Buriana a Radka Nováka. Letecké muzeum Deštná bude otevřeno do konce září, poté
pouze pro objednané zájemce.
Autor článku se v srpnu zúčastnil v Praze jednání výboru Českého svazu letectví pod
vedením předsedy plukovníka Oldřicha Pelčáka a místopředsedy plukovníka Václava
Vaška. Klub historie letectví Jindřichův Hradec byl přizván k užší spolupráci mezi oběma
spolky. Jedním z výstupů bude účast Klubu na podzimních oslavách 100 let
československého letectva u příležitosti 100 let vzniku samostatného Československa.
V pátek 24. srpna 2018 členové Klubu historie letectví uctili památku amerických letců
z bitvy nad Jindřichohradeckem. Ke střetnutí došlo před 74 lety mezi americkými a
německými letci. Na území našeho regionu tehdy zahynulo 14 letců USAAF, kteří byli
následně pohřbeni ve Strmilově u kostela sv. Ondřeje, v Člunku a v Číměři. Právě v těchto
místech odhalil náš Klub pamětní desky jednotlivým osádkám letounu B-24 Liberator, u
kterých jsou každoročně pořádány pietní akty. Letošních se za Klub zúčastnil Vladimír
Vondrka, Zdeněk Krupička, Radek Novák, Jan Brašna, Michal Zeman a Petr Pokovba.
Následující den v sobotu 25. srpna uspořádal Klub jubilejní „XXV. setkání čs.
válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci“. Akce se zúčastnilo bezmála
devadesát lidí z celé České republiky. Hlavními hosty byli válečný stíhací pilot RAF
generál Emil Boček, pilot kosmonaut/náhradník plukovník Oldřich Pelčák, poválečný
stíhací pilot MiGů plukovník Míťa „Mike“ Milota, dále zástupci novodobé generace
vojenského letectva major Jaroslav Morochovič z Náměště nad Oslavou a nadporučík
Pavel Staněk ze základny v Čáslavi. Program byl zahájen v 10 hodin v kostele sv. Jana
Křtitele. Po úvodních proslovech zazněla hudba v podání dudáka Radomíra Švece.
Následně byla slavnostně pokřtěna pamětní medaile k 100. výročí vzniku Československa
a 100. výročí vzniku československého letectva, kterou vydal Klub historie letectví za
podpory Nadačního fondu města Jindřichův Hradec. Celým tímto programem hosty
provázela hudba v podání JH swing bandu. Během následující půl hodiny byly
v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka promítány dokumenty Jindřichohradecké
televize z předcházejících dvaceti čtyř ročníků Setkání letců v Jindřichově Hradci. Ve
12,30 hodin následoval pietní akt u Památníku letců na nábřeží Ladislava Stehny. Zde byla
vojenským kaplanem nadporučíkem Drahomírem Frübauerem a Vladislavem Burianem
přečtena jména všech předválečných a válečných československých letců, včetně
válečných amerických letců, kteří se zúčastnili za dvacet osm let činnosti Klubu
v Jindřichově Hradci jím pořádané akce. Slavnostní okamžiky u památníku zakončila
minuta ticha a česká státní hymna. Skutečnou třešničkou na dortu byl skupinový průlet tří
letounů místního Aeroklubu a následující mistrná akrobacie na Suchoji M 26 v podání
španělského reprezentanta. Odpolední program byl směrován na vojenské cvičiště
místního vojenského útvaru. Pořadateli akce byli jako každoročně Klub historie letectví
Jindřichův Hradec za podpory Muzea Jindřichohradecka, Města Jindřichův Hradec,
místního 44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce a Aeroklubu
Jindřichův Hradec.
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Chcete-li se dozvědět více o činnosti Klubu historie letectví Jindřichův Hradec,
navštivte naše webové stránky: www.khl-jhradec.cz, nebo profil na facebooku Letecké
muzeum Deštná. Těšíme se na setkání!
Vladislav Burian

Foto: Člen Klubu Jaroslav Vobr během
instalování jedné z uniforem do nové
expozice v Leteckém muzeu Deštná věnované
MiGům z 50. let 20. století. (Foto: Vladislav
Burian)

Foto: Krátce před slavnostním křtem pamětní medaile. Zleva: Dudák a profesionální herec
Radomír Švec, zástupce velitele 44. lehkého motorizovaného praporu major Přemyslav
Tuček, válečný letec generál Emil Boček, pilot kosmonaut/náhradník plukovník Oldřich
Pelčák, starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka a moderátor Setkání letců, předseda
Klubu, Vladislav Burian. (Foto: Josef Böhm)
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Vážení čtenáři,
ráda bych vám na konec letošního léta napsala něco hezkého a optimistického. Jistě vás
potěšily úspěchy všech zajímavých akcí pořádaných v našem městě, což ocenili místní
příchozí i hosté. Je to určitě díky těm, co o naše město pečují i mnohým rodákům a
nadšencům, kteří stále usilují o to, aby u nás bylo krásně. I já jsem od svých předků a
dalších patriotů Deštné od mládí slyšela tu radost a pýchu na vše, co se u nás povedlo a o
čem si lidé dlouho vyprávěli. Všem, co se o Deštnou s nadšením starají, patří velký dík a
ocenění.
Když se vrátím k oslavám letos v červenci, jistě si tuto pochvalu zaslouží hasiči, divadelní
ochotníci, hudebníci, výtvarníci a umělci, kteří se zapojili společně s pracovníky našeho
Městského úřadu do zajištění všech akcí a nám všem udělali velkou radost. Snad tento
optimismus v Deštné i nadále vydrží.
Letos jsme oslavili 140. výročí našeho sboru dobrovolných hasičů, dále 20 let od založení
Provaznického muzea a 10 let od založení Leteckého muzea, 70 let od založení
Rybářského svazu v Deštné a také 15 let od založení hudebního souboru sv. Jana Křtitele
v Lázních. Doklady i fotografie a jiné památky jsme měli možnost si prohlédnout na
umělecké výstavě „Výtvarníci Deštenska“ v přísálí kulturního domu v Deštné. Naši
členové hasičského sboru vystoupili na svých oslavách jako noblesní, slušní a obětaví lidé,
kteří dělají čest svému oboru už 140 let. Byla vydána i zajímavá brožura, kterou je možno
získat zdarma na výstavě. V ní je uvedena historie hasičstva v Deštné od počátku až do
dnešních dní.
Já osobně si vzpomínám, kolik různých vyprávění o nebezpečné a obětavé práci hasičů
jsem vyslechla v mládí v hostinci „U Kadleců“ (dnes „U Mocnáře“) a také jak vzácným
patronem byl hrabě Eugen František Adam Leopold Josef Wratislav z Dírné, který je
čestným měšťanem Deštné, též zajistil kamenné kašny na vodu na náměstí pro hašení a
hasičskou stříkačku, ale také nešťastnou náhodou spadl při hašení do studně a na následky
zemřel. Pohřben je v Dírné, tedy „Čest jeho památce“.
Že hasiči byli vždy obětaví, jsem zažila též ve svém mládí, kdy v noci vypukl na Stráních
v Deštné požár a všichni členové hasičského sboru tam běželi hasit. Hašení trvalo téměř
celou noc a mnozí z nich, mezi nimi i můj otec Karel Kadlec, onemocněli na zápal plic a
těžké nachlazení.
Tehdejší hasiči měli mezi sebou též velmi přátelské vztahy a pomáhali si nejen při
požárech a povodních. V Deštné bylo mnoho domů stavěných z velké části ze dřeva, a tak
v celé historii o požáry nebyla nouze.
Když zemřel můj tatínek, celý deštenský hasičský sbor v nažehlených uniformách se
dostavil do kostelíčku v Lázních a odtud nesli otce na ramenou na místní hřbitov a tam po
proslovu ho čestně pochovali. Když se v Deštné slavilo 100 let od založení sboru,
navštívili otce na hřbitově, poklonili se a položili na hrob veliký věnec.
Doma jsme měli také památné předměty po dědečkovi, Vojtěchu Kadlecovi, a to zlatou
helmu, opasek s emblémem a háky na strhávání krovů. Dnes už toto nevlastním, i když
bych tyto předměty ráda dala našim hasičům do sbírky.
Nesmíme též zapomenout na známé hašení našich lázní sv. Jan v červnu 1910, kdy zde
vypukl požár trvající za velkého větru 3 dny. Hasili nejen hasiči, ale i mnoho občanů, a tak
díky všem se podařilo zachránit část přízemí lázní, kostelík sv. Jana Křtitele a v něm
vzácný obraz, který je nyní vystaven v Národní galerii v Praze v Anežském klášteře, jeho
název je „Madona s děťátkem v Květnici“. Tuto situaci vypráví i divadelní hra pátera
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Bedřicha Kamarýta „Svatyně nad pramenem“ a my jsme tuto hru představili ve zkratce na
koncertě v kostelíčku společně s hasiči a ochotníky.
Važme si tedy všichni našich hasičů, protože oheň je vždy dobrý sluha, ale zlý pán, a i
když většinu požárů v naší historii zavinili lidé i děti neopatrností, obrátíme se k patronu
Floriánovi a prosme ho o ochranu před ohněm.
Na závěr všem, kteří ještě nenavštívili v přísálí KD výtvarnou výstavu, sdělujeme, že tak
mohou učinit do konce září, zejména zveme naše děti ze ZŠ. Na výstavě je letos méně
malovaných obrazů, ale zato více fotografií a artefaktů všech spolků a muzeí. O vyjádření
návštěvníků napíši z knihy návštěv po skončení výstavy.
Zveme vás na 30. benefiční koncert do kostelíčka sv. Jana Křtitele v Lázních v sobotu dne
22. září 2018 od 16 hodin k poctě sv. Václava.
Přejeme všem hezké září, dětem šťastný začátek nového školního roku.
Zdraví vás Eva Kadlecová

CYKLOVÝLETY
CYKLOVÝLET JEMČINSKO
Mám moc rád lesy kolem Jemčiny. Auta tu prakticky nepotkáte, jen cyklisty. Jedná se o
území cca 80 km², protkané spoustou cest a to nejen pěkných asfaltových, ale i dalších
značených cyklotras a turistických stezek, neznačených cest, ale i cestiček, které ani
nejsou na mapě. Zde můžete jezdit, objevovat a bloudit, jak dlouho chcete. Ty hlavnější
cesty jsou ovšem pojmenované a na každé křižovatce jsou hezké dřevěné cedulky. Navíc
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jsou zde minimální kopce, takže i v tomto směru je to pro cyklistiku ideální. A když
dojedete až k řece Nežárce, tak to je také paráda. Ty její meandry, slepá ramena a tůně.
Mezi turisty vyhledávaná místa patří Metel a Hamr, zde je skutečně koncentrace vodáků a
cyklistů největší. Možností oběda nebo alespoň občerstvení je cestou mnoho: Holná,
Jemčina, Metel, Hamr, Vlkov…
Celé území je chráněnou krajinnou oblastí Třeboňsko, ale v rámci ní jsou ještě mimořádně
chráněná místa jako chráněné území Kramářka s množstvím vzácných rostlin a živočichů
nebo Písečný přesyp u Vlkova.
Těch tras si zde můžete naplánovat skutečně hodně a rozhodně to stojí vždy za celý den. Já
jsem naposledy volil tuto: Po silnici alejí památkově chráněných lip kolem zámku Červená
Lhota (ten pohled nikdy neomrzí) do Kardašovy Řečice, kde jsem měl možnost se podívat
do jindy uzavřeného pěkného anglického zámeckého parku a kde jsem se dozvěděl, že
zámek s celým parkem plným dalších staveb, je na prodej za 26 mil Kč (začnu trochu
šetřit, zámek by se mi líbil a měl bych kam dát svoji sbírku pivních sklenic, kterou mi už,
nevím proč, manželka neumožňuje rozšiřovat), přes zeď jsem nahlédl na židovský hřbitov,
který je uzavřený, dále přes Cikar, kde už od rána byl rybník Popelov obklopený rybáři,
kolem rybníka Holná, kde jsem si všiml, že je nějak málo vody, zajel jsem k Lannovu
kříži, železný kříž z roku 1854 na vrcholu velkého balvanu, vystavěný na počest stavitele
Lanna, dále krásnou rovnou lesní cestou až na Jemčinu. V Jemčině je zámek, který je sice
od roku 2002 v soukromém vlastnictví a z části zámku je hotel, ale i tak je zde přístupná
prohlídková trasa po interiérech včetně expozice o pobytu raketového vojska. Nyní však je
celý areál vč. restaurace (nevím proč) uzavřený. Na cestě z Jemčiny na Metel jsem
napočítal 17 památných stromů, vesměs dubů, z nichž asi nejvíce zaujme tzv. veledub,
strom starý přes 400 let s obvodem kmene 850 cm, údajně nejmohutnější dub v Jižních
Čechách a 6. v ČR. Po obvodu jsou kamenná sedátka, kde můžete na chvíli spočinout a
čerpat energii. Těch velkých a starých dubů je v těchto místech ale daleko více, ať již
kolem cest nebo stojících solitérů uprostřed pastvin. Minul jsem jezy Metel a Hamr
obležené vodáky. V Hamru stojí za zhlédnuté stará kamenná tvrz z 15. století a na hřbitově
kromě kostela hezká polodřevěná zvonice. A jelikož bylo horko, tak už jen nejkratší
cestou na Vlkovskou pískovnu, kde i v tom srpnovém vedru byla poměrně čistá voda,
rozhodně příjemné osvěžení. Kromě velké přeplněné pláže je zde spousta malých plážiček
vč. té pro nudisty. Co jsem nevěděl a zjistil později, že všechny ty zatopené pískovny mezi
Veselím a Vlkovem patří nějaké s.r.o. se sídlem v Praze, jejímž jednatelem a jediným
společníkem je 65-letý JUDr. Slabý z Jemnice. To mě zaujalo.
Zpátky jsem to vzal již kratší cestou. Stavil jsem se jen na písečném přesypu u Vlkova,
přezdívanému Česká Sahara, což je velká zajímavost evropského významu původem až
z doby ledové, kde na ploše necelého 1 ha jsou písečné duny vyčnívající 4-6 m nad okolní
krajinu, na jejichž povrchu je jemný písek, ze kterého vítr skutečně tvoří zřetelné čeřiny.
Můžeme zde vidět velice vzácné rostliny a hmyz.
Popsaná trasa měří 70 - 80 km, podle toho, jaké zajížďky kde děláte. Trasu si ale může
naplánovat každý sám podle toho, co ho zajímá a potom se sem budete stejně vracet,
jelikož zjistíte, že je tady krásně a že jste neprozkoumali všechno. Možné je též vyjíždět až
z Kardašovy Řečice a tím si cestu zkrátit nebo využít i elektrokolo.
Antonín Stára
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Evženovo údolí - Černínská kaple

Hamr - polodřevěná zvonice

Pastviny u Nového dvora
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Rybník Velká Ochoz

Tvrz Hamr
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Veledub

DEŠTENSKÁ PROČ
Proč se říkalo „Na koupališti“
Co mohlo být během parného léta lepšího, než se jít vykoupat a zadovádět si v chladné
vodě. Takovou příležitost jsme jako mladí na koupališti v Deštné opravdu měli. Dnes je to
bohužel minulostí a za koupáním musíme dojíždět do bazénů do okolních měst. Dřív jsme
to neměli tak daleko. Chodili jsme Podfarskou ulicí, vlevo přes most a cestou podél pole
směrem k lomu až na koupaliště.
Na koupaliště jsme chodili nejen v létě, o prázdninách, ale celý červen jsme tu trávili
hodiny tělesné výchovy s panem učitelem Fischerem. Žádné kabinky na převlékání, pouze
keříky za hrází. V té době asi bylo velmi málo dětí, které by neuměly plavat. Z jedné
strany byl kamenitý přístup do vody, z druhé strany byla malá písčitá plážička, která
sloužila malým dětem k pozvolnému přístupu do vody. Uprostřed hráze bylo stavidlo,
které odvážnějším sloužilo jako můstek při skocích do vody. Lidé odpočívali na dekách
mezi břízkami nebo se opalovali na dekách na stráni.
O zřízení koupaliště se v Deštné uvažovalo již pár let po 2. světové válce. „V prosinci
1949 byla schválena směna pozemků mezi Alexandrem Hofmanem a Františkem
Kvapilem a obcí za účelem zřízení koupaliště.“ Tolik citace z kroniky.
V dnešní době si mnoho domácností pořídilo vlastní bazény. Je to určitě pohodlnější, ale i
nákladnější. Tím se ale ztratilo kouzlo společného setkávání lidí, poklábosení na dece, ale i
otužování.
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Třeba se jednou naše vnoučata dočtou v kronice, že bylo obnoveno přírodní koupaliště v
Deštné.
K použití fotografie mi dal svolení pan Petr Drs, který vlastní bohatou sbírku historických
pohledů a fotografií Deštné.
Jitka Šnorková

Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Rok 1948 – „šťastné nešťastné“ osmičky v naší historii – 2. část
Plán 1. pětiletky:
- postavení garáží pro autobusy ČSAD – 300 000 Kčs
- postavení kulturního domu – 3 000 000 Kčs
- stavba vodovodu – 8 000 000 Kčs
- postavení telefonní linky Deštná - Lodhéřov
- zřízení válcované cesty do Malých hor – 150 000 Kčs
- zřízení nového hřbitova – 250 000 Kčs
- autobusový spoj Deštná – Tábor a Deštná – Pelhřimov
- kanalizační síť – rozšíření – 150 000 Kčs
- výsadba lesů a ovocných alejí – 60 000 Kčs
- zřízení lehkého průmyslu
- znovuzřízení rybníků a zřízení koupaliště – 300 000 Kčs
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Z tohoto plánu bylo dříve či později realizováno postavení garáží ČSAD (1949),
postavení telefonní linky Deštná – Lodhéřov (1966), postavení mateřské školy (1960),
zřízení koupaliště (1953).
Nové zvony. Za okupace Němci zabrali 2 zvony pro válečné účely (7. 4. 1942). Tyto
zvony zahlédl jeden zdejší občan, který byl nasazen za války v Německu, v Hamburku.
Bylo tam veliké skladiště zvonů snad z celé Evropy. Na nové zvony se konaly sbírky
v celé farní osadě (Deštná, Světce, Rosička, Březina, Lipovka, Chotěmice, Vícemil,
Červená Lhota a Jižná). Zvony ulila firma Perner v Suchém Vrbném u Českých
Budějovic nákladem 102 000 Kčs. Celý obnos byl uhrazen z dobrovolných sbírek. Zvon,
který je zavěšen na východní straně věže, má jméno Marie a váží 400 kg. Zvon na
západní straně (k náměstí) má jméno Václav a váží 600 kg. Slavné svěcení zvonů bylo
provedeno v neděli 20. června 1948. Přijel sem na ně nový českobudějovický biskup Josef
Hlouch s doprovodem. Na farských vrších bylo vítání - vítal předseda MNV, hrála hudba,
slavnosti se účastnily družičky a také kmotry zvonů. U kostela slavnostní svěcení zvonů
provedl biskup, kmotry poklepaly na zvony, což je stálo nejméně 1 000 Kčs, ale rády daly
– byla to pro ně čest. Novými zvony se zvonilo klekání před nedělí a svátkem, dále hrana
při úmrtí a při pohřebním průvodu.
Různé události:
- osada Štilfrýdov byla přejmenována od 8. 10. 1948 na Lipovku. Od tohoto roku tam
každý rok každou první neděli v říjnu slaví pouť.
- v roce 1948 objednal MNV jednotná smaltovaná domovní čísla, která si potom
koupili majitelé domů.
- Před vánocemi byla pořádána slavnost „Vánoční strom republiky“. Poprvé bylo
použito rostlého stříbrného smrku před školou, až dosud se stavěl smrk přivezený
z lesa.
- Byly objednány dva vagony dlažebních kostek na výdlažbu Hradecké ulice od mostu
nahoru ve firmě ve Šternberku.
- V roce 1948 zemřelo ve farním obvodu 32 osob, z toho 11 osob z Deštné – 6 mužů a
5 žen.
Z kroniky vybrala J. Vichrová
Citát nakonec:

Měli bychom si zařídit život tak,
aby měl v každém okamžiku smysl.

I. S. Turgeněv

SPORT
SPORTOVNÍ AKCE VE MĚSTĚ DEŠTNÁ
Tréninky mužů: každý čtvrtek od 18:00 na hřišti.
Tréninky přípravky: začínáme v pondělí 17. 9. 2018
každé pondělí od 17:00 – 18:00 minipřípravka, od 18:00 – 19:00 přípravka
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Rozlosování OS mužů sk. A – podzim 2018
Kolo Hrací den

Datum

Domácí - Hosté

Začátek

Odjezd

3.

Neděle

9. září

Sokol Deštná – Hraničář Staňkov

15:00

14:00

4.

Sobota

15. září

Loko Velenice B - Sokol Deštná

13:30

11:30

5.

Neděle

23. září

Sokol Deštná - Rapšach

15:00

14:00

6.

Sobota

29. září

Horní Ždár – Sokol Deštná

16:00

14:45

7.

Neděle

7. října

Sokol Deštná – Horní Pěna

15:00

14:00

8.

Sobota

13. řijna

Nová Ves - Sokol Deštná

15:30

13:30

Změna programu vyhrazena. Při domácích zápasech sraz 1 hodinu před začátkem utkání.

TJ Sokol Deštná – Dynamo Majdalena 3 : 2
První mistrovské utkání nového ročníku soutěže jsme začali vítězstvím. Herně jsme
soupeře přehrávali, první gól si však do brány dal brankář, který nechytil lehkou střelu
Michala Šamala. Druhý gól dal znovu Michal Šamal, třetí přidal hlavou, nejmenší hráč na
hřišti, Radek Kuneš po přesném centru Davida Aujezdeckého. Poté jsme kopali penaltu,
kterou šel kopat náš brankář Tomáš Plachý a málem zlomil břevno, ale gól bohužel
nepadl. Po této neproměněné penaltě výkon našeho mužstva rapidně poklesl a školáckými
chybami v záloze jsme zdramatizovali výsledek utkání na konečných 3:2.
Výsledky turnaje o putovní pohár TJ Sokol Deštná - 53. ročník 18.8.2018
Deštná – Sviny
Tučapy – Horní Ždár
o 3. místo
Finále
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

1 : 1 (L. Melišík 1:0, vlastní R. Melzoch 1:1), penalty 2 : 3
2:1
Deštná – Horní Žďár 1 : 0 (Jan Štefan 1:0)
Tučapy – Sviny
1 : 1, penalty 2 : 3

SK Sviny u Veselí nad Lužnicí
SK Tučapy
TJ Sokol Deštná
SK Horní Žďár

Tělocvična
Rozpis všech sportů a cvičení probíhajících v tělocvičně najdete na tomto odkazu:
http://www.destna.cz/telocvicna.
Pavel Kučera
předseda TJ Sokol Deštná, z.s.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ročník míčových her v Deštné
Třetího ročníku míčových her se účastnilo 11 starších i mladších hráčů z Deštné.
Soutěžilo se v těchto disciplínách:
Kop na plastovou lahev zavěšenou na břevně: 5 x
Hod na plastovou lahev zavěšenou na břevně: 5 x
Košíková: 5 x
Hod granátem do dálky: bodování hodnoceno 11 - 1 podle délky hodu
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Hod tenisákem do dálky: bodování hodnoceno 11 – 1 podle délky hodu
Hod na plechovky 3, 2, 1 pyramida: 3 x
Hod na obruč: 3 x
Pořadí třetího ročníku: První kolo
Druhé kolo:
1. místo - Michal Vichra: 0,3,0,11,9,3,1 = 27 bodů
1. Šašek: 0,1,0,10,9,3,2 = 25 bodů
2-3. místo - Petrů Josef: 1,2,0,10,11,2,0 = 26 bodů
2. Stránský: 0,2,1,9,8,2,0 = 22 b.
2-3. místo - Kučera Vladimír: 0,2,0,9,10,3,2 = 26 bodů
3. Čenda: 0,3,0,8,7,0,0 = 18 bodů
4. místo - Šašek David: 1,1,1,8,7,6,0 = 24 bodů
4. Kučera: 0,3,1,5,5,3,1 = 18 bodů
5. místo - Staněk Honza: 0,0,2,7,6,0,2 = 17 bodů
5. Vichra: 0,3,1,3,6,4,0 = 17 bodů
6. místo - Pígl Pavel: 0,1,1,5,8,0,1 = 16 bodů
6. Pígl: 0,2,0,2,10,2,1 = 17 bodů
7. místo - Stránský: 0,2,0,6,5,0,1 = 14 bodů
7. Řepa: 0,2,0,6,2,5,0 = 15 bodů
8. místo - Hulis: 1,1,0,1,4,5,0 = 12 bodů
8. Hulis: 0,0,0,4,4,5,0 = 13 bodů
9. místo - Drs Luboš: 0,1,0,3,1,4,2 = 11 bodů
9. Soska: 0,2,0,6,1,0,0 = 9 bodů
10. místo - Řepa František st.: 0,1,0,2,2,3,1 = 9 bodů
10. Štěpánek: 1,2,0,1,3,0,1 = 8 b.
nejstarší hráč 3 míčových her
11. místo – Staněk Jan mladší: 1,0,0,4,3,0,0 = 8 bodů nejmladší hráč 3 míčových her.

18. ročník memoriálu Karla Kadeřábka starých gard 11.8.2018
První zápas:
Branky:
Druhý zápas:
Branky:
O třetí místo:
Branky:
Finále:
Branky:
Pořadí turnaje:

Deštná – Zruč nad Sázavou 1 : 2 poločas (1 : 0)
Vlastní: Havel, Šindelář
K. Řečice – Sešlost
0 : 3 poločas (0 : 1)
Košan, Bureš, Lukš
Deštná – K. Řečice
0 : 3 poločas (0 : 1)
Pražák 2x, Madar
Sešlost – Zruč nad Sázavou 2 : 0 poločas (0 : 0)
Košan, Lukš
1. místo Sešlost
2. místo Zruč nad Sázavou
3. místo Kardašova Řečice
4. místo Deštná
Nejlepší střelec: Pražák (K. Řečice)
Nejlepší brankář: Tuček (Deštná)
Nejlepší hráč: Lukš (Sešlost)
Poděkování sponzorům: Rodina Kadeřábkových, Sokol Deštná, Město Deštná,
Tiskovkáři, R. Míka, Zahradnictví AGRA, Stavikom Mládek a další.
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INZERCE
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