SRPEN 2020

31. ROČNÍK

10 Kč

V červenci nechala Římskokatolická církev opravit poničenou střechu věže kostela sv. Ottona.
Nyní se pracuje na výrobě nového kříže, který bude následně osazen.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení občané, čtenáři,
červenec nám přinesl typické počasí let nedávno minulých, déšť – teplo –
déšť – teplo, studny jsou díky tomu snad naplněné, nehrozí nedostatek
vody.
Červenec byl také měsícem návratu nošení roušek. Bohužel přibývá
nakažených nemocí Covid19, a i proto Krajská hygienická stanice pro
Jihočeský kraj sáhla k opatření, kdy nařídila od 29.07.2020 nosit roušky ve zdravotnických
zařízeních, sociálních zařízeních, lékárnách a úřadech. Žádám všechny návštěvníky těchto
institucí v Deštné, aby nařízení dodržovali, chráníte tím sebe i okolí. Děkujeme.
Přeji vám příjemné čtení, prázdninovou pohodu a sluníčko.
Zasedání zastupitelstva
Jednání v červenci se konalo již na úřadě za účasti osmi zastupitelů a šesti hostů z řad
veřejnosti (včetně dvou zaměstnanců města). Zápis z tohoto jednání je uložen na podatelně
MěÚ. Na programu bylo, mimo jiné:
- Byl prodán další stavební pozemek Za školkou. Připravujeme geometrický plán na
dalších pět pozemků, které budou nabídnuty po skončení léta.
- Schválili jsme aktualizovaný Pasport místních komunikací. Nyní požádáme MěÚ
Deštná o zařazení aktualizovaných úseků místních komunikací.
- Projednali jsme nabídky na zpracování Územního plánu Deštná. Nabídku doručily
čtyři společnosti, nejlepší cenu dala Design M.A.A.T. z Tábora. Práce začnou od
01.01.2021.
- Schválen byl dar Hasičskému záchrannému sboru v J. Hradci ve výši 10 tis. Kč na
nákup lodního motoru pro zásahy profesionální jednotky.
- Pověřili jsme zastupitelku Dagmar Tupou a zastupitele Pavla Stránského vykonáváním
svatebních obřadů.
- Projednali jsme situaci z června, kdy při velkém dešti utrpěly některé nemovitosti a
obecní cesty splachy z polí v lokalitě Farské Vrše. Na polích byly vyjeté koleje, které
svedly vodu k nemovitostem a voda „rozebrala“ obecní cesty. Událost byla
zaznamenána v Monitoringu eroze zemědělské půdy.
- Finanční výbor začal práce na aktualizaci Programu obnovy majetku (investice, opravy)
a na rozpočtu pro rok 2021.
- Byla přijata dotace pro Jednotku SDH Deštná. O další dotaci pro JSDH požádáme na
úhradu nákladů za zásahy mimo náš obvod. Zástupci SDH Deštná budou reprezentovat
sebe i Deštnou na závodech v požárním útoku v Lodhéřově 08.08.2020 od 12:30, kam
je můžete přijet podpořit.
Město Deštná hledá zájemce o tvorbu kroniky (kronikáře, kronikářku) od 01.01.2021.
Zaučení by proběhlo ještě v letošním roce. Více informací na MěÚ.
David Šašek, DiS., starosta
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jubilantům k významným narozeninám
Paní
Paní
Panu
Paní

Bohumile
Anežce
Josefu
Evě

Matulíkové
Votýpkové
Janovskému
Drsové

z Deštné
z Deštné
z Lipovky
z Deštné

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Zlatou svatbu oslavili manželé J a n o t o v i . Přejeme všechno nejlepší do dalších společně
prožitých let.
Do Deštné vítáme
Miluši R a n d l o v o u
naší nové občance přejeme, aby byla v Deštné spokojena.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svatby u matričního úřadu

Své ANO si řekli v obřadní síni Luboš Randl a Miluše Krejčová. Obřad vedli matrikářka
Jitka Šváchová, Hana Klusáčková a místostarosta Petr Janota.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
-3-

Blahopřáli jsme

Zlatou svatbu oslavili Marie a Petr Janotovi.

Vlastimila Moravcová, 90 let.
Na fotografii její dva synové.
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Jaroslav Prokeš, 80 let.

Ladislav Prokeš, 80 let. Na fotografii s manželkou Libuší.
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Zlatou svatbu v dubnu oslavili Jitka a Miroslav Šváchovi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECHNICKÝ ÚSEK MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací technického úseku města Deštná v červenci 2020:
- V lokalitě Za školkou probíhají zemní práce na podkladu pro komunikaci, usazení
dešťových vpustí, filtračních šachet a vsaků.
- U hřbitovní zdi je upraven svah směrem k silnici, jsou objednány půdopokryvné keře,
kterými svah osázíme.
- Ve školce probíhá rekonstrukce horních toalet a umývárny.
- Hlavní náplní července bylo sečení trávy a úklid holin na podzimní sázení stromků.
- Dále pak provádíme pravidelnou údržbu cest, chodníků, budov, vodovodu a úpravny,
kanalizace a ČOV a všeho dalšího nutného pro bezproblémový chod Deštné a Lipovky.
Připravujeme na rok 2020:
- Připojení nového vrtu na úpravnu vody.
- Dešťovou kanalizaci do vsaků v lokalitě Za školkou (dodaný materiál).
- Dodělání další části chodníku v urnovém háji.
- Modernizaci dětského hřiště (řešíme na stavebním úřadě).
- Výměnu a doplnění vstupních dveří a prosklených stěn na ZS (objednáno).
- Výmalbu chodeb na zdravotním středisku (objednáno).
- Opravu střechy na dolní části čp. 9.
- Opravu veřejného osvětlení u školky (zahájeno).
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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 2020:
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
Srpen – pondělí 3.8., 17.8. a pondělí 31.8. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní.
Srpen – pondělí 3.8., 17.8. a pondělí 31.8. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Srpen v pátek 14.8. a 28.8. 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 srpnu otevřené poslední sobotu v měsíci 29.8. 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.
Lesy – kůrovec
Všichni víme, jaká je v současné době kalamitní situace v našich lesích, dřevo je téměř
neprodejné, větve na štěpku nikdo nechce. Není však možné nechat dřevo jen tak stát
v lese. Buď je již bez kůry a bude se lámat, většinou pak spadne k sousedovi, který již má
hotovou oplocenku a nasázené mladé stromky nebo je v něm kůrovec, který za chvíli
vyletí na další ještě nenapadené stromy. Až nebude mít smrk, pustí se do borovice a
modřínu a pak již uvidíme až do Lodhéřova. Vlastníci lesů, kteří chtějí poradit, o jaké
dotace můžou žádat, ať již o podporu na kůrovcovou kalamitu, vysázení nových stromků
nebo stavbu oplocenky, zastavte se za námi na úřadě, rádi vám poradíme. Ti z vás, kdo se
již o les nechtějí starat nebo to nezvládají, zastavte se, město vaši holinu odkoupí a postará
se o vysazení nového lesa, tentokrát již smíšeného.
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Vodoměry – výměna a odečty
Upozorňujeme majitele nemovitostí, že během druhé půlky prázdnin budou probíhat
výměny vodoměrů. Dotčené majitele nemovitostí bude kontaktovat pracovník tech. služeb
M. Menčík nebo Vl. Kučera a domluví si s vámi termín výměny.
Dále upozorňujeme na odečty vodoměrů, které budou probíhat od 1.8.2020.
Palivové dřevo
– 138 Kč/prm – větve po kácení – výřez – samovýrobou
– 299 Kč/prm – měkké dřevo (např. borovice, smrk, topol, lípa, modřín, vrba)
– 920 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.
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
ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
JÍDELNÍ LÍSTEK SRPEN 2020
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Drůbková
Fazolová
Kapustová
Vločková
Gulášová

Pečené kuře, brambor, okurkový salát
Vepřové maso po italsku, těstoviny
Smažený karbanátek, brambor, obloha
Svíčková na smetaně, knedlík, čaj
Bramborové šišky s mákem

10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Rajská s písmenky
Z vaječné jíšky
Pórková
Bramborová
Přidělaná

Zapečené rybí filé, brambor, mrkvový salát
Vepřové maso na paprice, houskový knedlík
Hrachová kaše, uzená krkovice, chléb, okurka
Hovězí maso na kmíně, těstoviny
Rizoto z vepř. masa, zelný salát

17.08.
18.08.
19.08.
20.08.
21.08.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Květáková
Nudlová
Čočková
Zelná
Krupicová

Hovězí guláš, knedlík
Špagety se sýrovou omáčkou a kuřecím masem
Krůtí na slanině, rýže
Kynuté knedlíky se žahourem
Smažený vepřový řízek, bramborový salát

24.08. PO Česneková

Deštenský flamendr, brambor

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

25.08.
26.08.
27.08.
28.08.

ÚT
ST
ČT
PÁ

Hovězí
Hrachová
Rybí se zeleninou
Dýňová

31.08. PO Z mích. luštěnin

Hovězí maso vařené, koprová omáčka, knedlík
Kuřecí závitek, rýže
Vepřová játra na cibulce, brambor
Zapečené těstoviny s uzeným masem, zelný salát
Sekaná pečeně, brambor, rajský salát

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI, OSTATNÍ
E.ON – dodávky elektrické energie
Od ledna 2021 se postupně zruší informování veřejnosti pomocí
plakátů o odstávkách dodávek elektrické energie. Budou
informace zasílány obcím a zveřejňovány na úředních deskách.
Individuálně se může každý odběratel registrovat na portále Distribuce24
(portal.distribuce24.cz), kde si po bezplatné registraci zadá kontakty ke způsobům
komunikace (SMS, email, datová schránka). Po registraci bude chodit odběrateli
oznamování plánovaných odstávek a další informace.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dětský tábor Deštná - 7. díl - 2. část
V pátek 14. července se 5. a 8. oddíl vypravily na exkurzi do lomu a Jana Peterková
z 8. oddílu o návštěvě lomu napsala do kroniky toto: Těží se zde modrá žula, kterou
zpracovávají na drobnější štěrk. Naši exkurzi provázel pan střelmistr, který nám
vysvětloval postupy při dobývání, odstřelu a opracování žuly. Viděli jsme práci v první
etáži a také okolí lomu. Zajímali jsme se také o otázky ekologie. Za 70 let tu bude těžba
skončena a zůstane tu smrkový les. Dnes je v okolí lomu velmi hlučno a prašno. Přesto
jsme byli rádi, že jsme se do lomu podívali a zblízka viděli stroje, které nás probouzely
každé ráno.
3. běh se uskutečnil ve dnech 15. až 22. července. Z celkového počtu dětí bylo opět 34 %
děvčat. Nejteplejším dnem byla sobota 22. července, kdy bylo úplně jasno a teplota ve
stínu hodinu po poledni dosáhla 33° C. Naopak „nejchladnějším“ dnem bylo úterý
18. července, kdy byly dešťové přeháňky a maximální teplota se vyšplhala na 24° C.
Poprvé v historii našich táborů jsem pro děti uspořádal celodenní výlety. Jezdilo se
autobusovou linkou po jednotlivých oddílech do Jindřichova Hradce. V úterý 18. července
jely třetí, pátý a osmý oddíl, ve středu 19. července jely první, druhý a sedmý oddíl, a
nakonec v pátek 21. července jely čtvrtý, šestý a devátý oddíl. Na programu byla prohlídka
hradu a zámku, a hlavně Krýzových jesliček. Na 3. běhu měl na našem táboře své děti
(Lukáše a Kamilu) bývalý sportovní redaktor TV Nova Václav Tittelbach.
4. běh se uskutečnil ve dnech 22. až 29. července. Z celkového počtu dětí bylo 30 %
děvčat. Nejteplejším dnem byla sobota 22. července, kdy bylo úplně jasno a teplota ve
stínu hodinu po poledni dosáhla 33° C. Naopak nejchladnějším dnem byla neděle
23. července, kdy pršelo a maximání teplota se vyšplhala pouze na 16° C. Na 4. běhu byl
nejvzdálenějším účastníkem desetiletý chlapec Mike Petr z Amsterodamu. Do kroniky o
úterním výletě na Červenou Lhotu jeho kamarád Lukáš Honzíček napsal: V 7 hodin byl
budíček. Pak rozcvička. Pak jsme šli na snídani. Měli jsme chleba s máslem a se sýrem.
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A pak rovnou do garáže pro kola. A pak jsme vyrazili.Viděl jsem mrtvého krtka. Cesta byla
celá z kopce, někdy i ten kopec nahoru. A byli jsme vydejchaný. Některý děti šly do toho
zámku. Zámek se nám líbil. Po prohlídce zámku jsme jeli na oběd. Mike Petr článek do
holandštiny přeložil takto: Om 7 uur was tyd opte staan. Endan was het trening. En toen
genge we ete. We ate broot met kauserop. En toen genge we weer trug voorde fietse. En
we rede steeds nabenede van de berg af. Toen ware weer. Met moe hunit. Er sonege
kindere genge in de kasteel. De kasteel was mooi. Na de kejke kasteel ginge weete.
Na 4. běhu v neděli 23. července odpoledne vydala ČTK zprávu, že zemřel
osmaosmdesátiletý spisovatel Jaroslav Foglar - Jestřáb. Záhy se ale ukázalo, že to byl
omyl. Pan Foglar následně ke své nejpodivnější chvíli ve svém životě řekl: Bylo to hrozné,
právě jsem se vrátil z procházky, pustil si rádio a tam říkali, že jsem umřel“… Nakonec se
Jestřáb dožil téměř 92 let.
Ve čtvrtek 27. července se druhý oddíl během výletu na Červenou Lhotu svezl okolo
zámku na lodičkách.
5. běh se uskutečnil ve dnech 29. července až 5. srpna. Z celkového počtu dětí bylo
43 % děvčat. Nejteplejším dnem bylo pondělí 31. července, kdy bylo úplně jasno a teplota
ve stínu hodinu po poledni dosáhla 31° C. Naopak „nejchladnějším“ dnem byl pátek
4. srpna, kdy byly bouřky a maximání teplota se vyšplhala na 24° C. Ve čtvrtek 3. srpna
těsně za naším táborem hořel stoh slámy – takže děti měly podívanou na zásah hasičů.
Poprvé na našem táboře jsme měli děti ubytované v budově, a to v ubytovně pod
budovou bývalé mateřské školky v přírodě. Dnes jsou v bývalé ubytovně malometrážní
byty. Celkem tam bylo ubytováno 13 chlapců a 13 děvčat.
6. běh se uskutečnil ve dnech 5. až 12. srpna. Z celkového počtu dětí bylo 38 % děvčat.
Nejteplejším dnem bylo pondělí 7. srpna, kdy bylo téměř jasno a teplota ve stínu hodinu
po poledni dosáhla 31° C. Naopak nejchladnějším dnem bylo úterý 8. srpna, kdy pršelo a
maximání teplota se vyšplhala pouze na 18° C. Šestého běhu se zúčastnily děti
z plaveckého oddílu v Jindřichově Hradci a ubytovány byly v ubytovně pod budovou
bývalé mateřské školky v přírodě. Plavecký oddíl vedla trenérka Jana Šimková.
Na 6. běhu někteří chlapci o poledním klidu provozovali zajímavou zábavu: ze žvýkaček
Pedro pusou vyfukovali ohromné bubliny do bubliny. V této činnosti byli nejlepší
desetiletý Daniel Dobřanský a devítiletý Daniel Menschy (oba z Plzně). Poté, co bubliny
praskly, měli kluci vždy obličej, včetně vlasů, celý zalepený od žvýkaček.
Vl. Zedník
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Provozujete kotel na pevná paliva? Pozor, revize není kontrola.
Revize a kontrola kotle jsou pojmy, které jsou často zaměňovány. Přitom mají odlišný cíl, metody
provedení, výstupy, zákonné lhůty a provádějí je osoby s odlišnými oprávněními. Pokud si
objednáte revizi kotle a provede ji revizní technik kotlů, nesplnili jste zákonnou povinnost
pravidelné kontroly kotle a hrozí vám pokuta až do výše 20 tisíc korun.
Kontroly kotlů
Každý provozovatel kotle na pevná paliva má zákonnou povinnost nechat každé tři roky
zkontrolovat jeho technický stav. Jelikož se tato povinnost týká všech zdrojů spalujících pevná
paliva s celkovým příkonem 10 kW a vyšším, které jsou napojené na soustavu ústředního
vytápění, vztahuje se tato povinnost i na některá krbová kamna a krby s teplovodní vložkou.
Cílem pravidelných kontrol kotlů je minimalizace dopadu jejich provozu na životní prostředí.
Kontroly kotlů primárně nesouvisí s bezpečností jejich provozu. Jedná se o vizuální kontrolu,
nikoliv o měření. Zkoumá se celistvost a těsnost kotle, řídicí jednotka, regulace a havarijní
termostat, podávací zařízení a sklad paliva, i co a jak se v kotli spaluje. Kontroloři jsou povinni
poskytnout poradenství a doporučit postupy k vylepšení stávajícího stavu. Výstupem z kontroly je
doklad o provedení kontroly (Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva), který může obsahovat doporučení týkající se bezpečnosti
provozu, nicméně nesmí přerušit či ukončit provoz kontrolovaného zařízení. Tento doklad je
nutné uschovat a na požádání předložit obecnímu úřadu s rozšířenou působností.
Kontroly kotlů mohou podle zákona o ochraně ovzduší provádět pouze fyzické osoby proškolené
výrobcem daného kotle, který jim udělil oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Zákon tyto
osoby označuje jako odborně způsobilé osoby (OZO). V lednu 2020 byla spuštěna on-line
databáze OZO na adrese https://ipo.mzp.cz/. Po zadání adresy provozovatele dle občanského
průkazu, okruhu vzdálenosti, ve kterém chceme OZO vyhledat, výrobce, typu, značky a modelu
kotle lze nalézt oprávněnou osobu s co nejmenší dojezdovou vzdáleností, od které se odvíjí i
cena. Finanční limit pro částku za provedení kontroly je stanoven vyhláškou Ministerstva
životního prostředí a činí u kotlů a topidel bez regulační jednotky 1 585 Kč a u zdrojů s regulační
jednotkou 1 848 Kč bez DPH.
Revize kotlů
Revize kotlů nemají nic společného se zákonnými pravidelnými kontrolami podle zákona
o ochraně ovzduší a běžných kotlů v domácnostech se netýkají.
Revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba, která k této činnosti získala osvědčení
u Technické inspekce České republiky (TIČR). Takové osoby vlastní „kulaté“ razítko
s označením „revizní technik kotlů“. Toto razítko je automaticky neopravňuje k provádění
pravidelných povinných kontrol kotlů.
Revize kotlů spočívající především v tlakové zkoušce či zkoušce těsnosti. V případě, že revizní
technik zjistí závažné nedostatky z pohledu bezpečnosti provozu, je oprávněn používání tohoto
zařízení do odstranění zjištěných nedostatků zakázat.
Bezplatně vám poradí v Energy Centre České Budějovice
Pokud máte k této problematice dotazy, nebo pokud plánujete výměnu tepelného zdroje, stavbu či
rekonstrukci domu, zvažujete možnost získání dotací a využití obnovitelných zdrojů energie,
bezplatně a komerčně nezávisle vám poradí v poradenském středisku Energy Centre České
Budějovice. Na osobní konzultaci se můžete objednat na tel. č. 387 312 580, 773 124 580 nebo na
bezplatné lince 800 38 38 38. Odkaz na vkládání písemných dotazů naleznete na www.eccb.cz.
Aktivity Energy Centre České Budějovice jsou financované z rozpočtu Jihočeského kraje.
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Vstupenky objednávejte zde: https://www.jihoceskedivadlo.cz/.
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Z NAŠÍ KNIHOVNY
Zprávy z knihovny
Dobrý den, vážení čtenáři, půlka prázdnin utekla jako voda a už zase
píšeme pár řádek do srpnového zpravodaje. Připomínáme, že o
prázdninách je knihovna otevřena vždy ve čtvrtek od 13,30 do 18,00 hod.
Rády bychom poděkovaly za knižní dary, které po zapsání v knihovně v Jindřichově
Hradci budou zařazeny do našeho knihovního fondu. Během jednoho prázdninového
výletu jsem se dala do řeči se starší paní, ze které se vyklubala vášnivá čtenářka a
návštěvnice knihovny. Vyprávěla mi o svém rituálu, který leta dodržuje. Vždy, když si
přinese knihy z knihovny, pečlivě jejich obal umyje a naskládá si je na stolek u postele.
Celý den se těší, až si večer lehne do postele s šálkem mléka a do čisťounkých knih se
začte. Další den se zase těší na večer na svoji chvilku s umytou knihou. Také máte své
knižní rituály?
Jak už jsme psaly, máme v knihovně opět několik krabic nových knih vypůjčených
z knihovny z Jindřichova Hradce. Je v nich směs detektivek, historických a společenských
románů, vyprávění a vzpomínek několika herců. Prostě své si najde každý.
V naší knihovně také najdete několik knih Ivana Krause. Jsou to knihy vcelku útlé, plné
laskavého humoru, lehké ironie a nadsázky. Kniha To na tobě doschne vypráví o
příhodách jedné velké rodiny. Mezi sourozenci, mezi dětmi a rodiči i mezi manžely
vznikají nám všem dobře známé neřešitelné situace, které hrozí přerůst v tragédii, pokud je
neumíme obrátit v legraci. „Ušetříte za psychiatra,“ říká Ivan Kraus … Pokud přečtete
jednu jeho knihu, určitě nezůstanete pouze u jedné.
Krásný zbytek léta LiSt.

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Tábor a Deštná
Asi byste neřekli, milí čtenáři, že tato dvě sídliště měla nějaké dějinné
vztahy. Ale bylo tomu tak. Od Hradiště nad Lužnicí (později Tábor) vedla
obchodní stezka přes Deštnou k dalšímu sídlišti nad Nežárkou (Jindřichův
Hradec). Rozvíjející se řemeslně-obchodní vztahy, včetně Deštné, vedly k
oběma sídlištím. Jiná situace nastala v Čechách na přelomu 14. - 15. století, v době
rostoucího sociálně-náboženského napětí u poddaných i šlechty.
Spolu s odporem kališníků proti upálení Jana Husa došlo k husitské revoluci i
následnému založení města Tábora (březen 1420) v místech bývalého Hradiště.
V té době byla Deštná s okolím téměř šedesát let součástí rožmberského choustnického
panství. Mladý vladař Oldřich II. z Rožmberka již dříve sledoval revoluční situaci zde, na
severním okraji svých držav, nejbližších k Táboru. Aby udržel věrnost svých poddaných,
preventivně již v roce 1418 udělil několika svým městečkům a vsím významná privilegia.
Obdarovaná byla i Deštná. Vedle práva odúmrti (poddaný mohl svůj majetek odkázat
komukoli) dostala i právo pečetit městské listy pečetí s rožmberským znakem pětilisté
růže.
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Když v roce 1420 rožmberské vojsko neúspěšně zaútočilo na mladý Tábor, husité pod
velením Jana Žižky začali ničit rožmberská zboží.
V témže roce vypálili nejen Soběslav, ale i Deštnou! Nastaly dlouholeté husitské války,
kdy zvlášť trpěly rožmberské statky v dosahu táborských. Jedním z důsledných nepřátel
husitů byl soběslavský erbovní měšťan Petr Maksant ve funkci rožmberského písaře na
hradě Choustníku, údajně rozený v Deštné (1410? - 1462).
Poslední zlou návštěvu husitských válečníků zažila Deštná v říjnu roku 1435. Oddíl
šesti set táborských bojovníků obsadil městečko, doslova jej vyjedli, včetně píce pro koně.
Po přenocování táhli táboři přes Černovice ke Křeči. Zde je zaskočilo rožmberské vojsko a
v kruté bitvě husity rozprášilo! Zajatce zahnali do vězení na Choustníku.
Nepříjemné zkušenosti měla Deštná s táborskými i v době, kdy je již opustila vzpoura a
město se stalo královským, pod vládou císaře Zikmunda (1437). Ozbrojení měsťané se
znovu vydávali na loupeživé nájezdy do okolí.
Například farář v Deštné si stěžoval svému pánovi z Rožmberka, že mu táboři násilím
vzali šest sudů mešního vína!
Po hrůzách třicetileté války se opět rozšiřoval meziměstský obchod, včetně
deštenských, i na trhy v Táboře. Do užšího vztahu Deštné s Táborem došlo v polovici
18. století, kdy se stal centrem Táborského kraje. Bylo zde "gubernium" pro správu měst,
krajský soud, berní úřady. Z Tábora často jezdili, i do Deštné, krajští jízdní poslové s
mnoha příkazy od krajského hejtmana. A naopak k vyřízení svých záležitostí museli
deštenští šlapat, známými zkratkami cest, do Tábora.
Naše potíže s úředním Táborem skončily s velkou občansko-právní změnou v
revolučním roce 1848.
Douška: Letos si město Tábor připomíná 600. výročí svého založení (včetně celoročních
oslavných akcí). Proto jsem také přispěl připomenutím vztahů Deštné s Táborem.
F.K.

CYKLOVÝLETY
CYKLOVÝLET LOMNICE NAD LUŽNICÍ A OKOLÍ
Už jsem tady psal, že mám moc rád lesy kolem Jemčiny, a že sem musím aspoň jednou za
rok zajet a potoulat se tu. Tentokrát vás pozvu ještě o kousek dál – až k Lomnici nad
Lužnicí a k té spoustě zdejších rybníků. Čeká nás delší cesta, takže vyrazíme hned ráno,
projedeme Červenou Lhotu, Pluhův Žďár, Kardašovu Řečici. Na chvíli se můžeme
zastavit u rybníka Velká Ochoz a mezi starými duby na hrázi pozorovat volavky nad
hladinou. Další rybník Popelov na Cikaru je vždy obklopen rybáři, a proto zdejší kiosek
má otevřeno už od rána a takový Regent před cestou bodne. Po modře značené asfaltové
lesní cestě dojedeme na Karštejn a pokračujeme doleva dál z kopce, po mostě přes
Nežárku, až k rozcestníku Spálená, odbočíme opět doleva a pojedeme po zelené značce
(zároveň cyklotrasa zvaná Nežárka), mineme letní dětský tábor Paprsek, samotu Pávek a U
Blažků zahneme doprava na žlutou značku a po 1 km nesmíme minout odbočku ke krásné
kamenné kapličce sv. Huberta z roku 1875. Zde se měl myslivci, pánovi zdejšího panství,
zjevit jelen se zlatým křížem mezi parohy. Je zde i kryté posezení a v létě spousta borůvek.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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Dál pojedeme stále po žluté kolem dvou romantických hájoven Sednička a U Strakatého
až dojedeme k Nadějské rybniční soustavě, což
je něco naprosto úžasného. Spousta velkých a
menších rybníků o celkové ploše 250 ha, které
jsou od sebe odděleny pouze úzkými hrázemi a
po nich se nechá jezdit křížem krážem pod
letitými duby a pozorovat ráj vodních ptáků.
K tomu ještě ty názvy jednotlivých rybníků:
Naděje (69 ha), Láska, Víra, Dobrá vůle, Skutek
a další. Tady se člověk prostě nějakou dobu zdrží.
Musíme ale dál. Přes Klec a pojedeme na obec
Lužnice. Ne však po silnici, ale směr Kolence a za řekou Lužnicí před rybníkem Klec
odbočíme doprava. Nad rybníkem zde kdysi stával hrádek Fuglhaus. Nic moc jsem
neočekával, takže jsem ani nebyl zklamaný. Dokonale zřícená zřícenina. Prostě z hrádku
se zde nedochoval již ani kámen. Pouze terénní nerovnosti (valy) dávají tušit, že zde
skutečně asi něco stávalo. Příště si beru krumpáč. Na další zastávce si to ale vynahradíme.
Slepičí vršek je přírodní rezervace – písečný přesyp, obdoba toho u Vlkova. Prostě taková
malá poušť, a jelikož bylo v den mojí návštěvy vedro a dlouho žádná občerstvovací
stanice, tak iluze byla dokonalá. Dojedeme do Lužnice, zde je muzeum lidové
architektury. Tak tentokrát jsem zklamaný byl, protože za 100 Kč jsem očekával trochu
více. To, když si na kterékoliv staré chalupě
vylezete na půdu, uvidíte více a zadarmo. Ve
vstupní chodbě, schodišti a jedné místnůstce je
nějaké to staré kuchyňské náčiní, kolovrátek, pár
obrázků. Ještě jsem měl dojem, že pán by to raději
prodával, než dále shromažďoval. V tomto směru
doporučuji
rozhodně
Blatské
muzeum
v Soběslavi, kde si za stejnou cenu můžete
několik hodin prohlížet rozsáhlou expozici
umístěnou ve dvou budovách.
Z Lužnice se vydáme k rybníku Velký Tisý, což je biosférická rezervace UNESCO.
V době hnízdění je sem dokonce zakázán vstup. Kolem rybníka je 2 km dlouhá dubová
alej, jejíž stín ve vedru skutečně oceníme. U sádek Šaloun je dokonce jeden dub chráněný
jako památný strom (6 m obvod, 24 m vysoký). Za sádkami se dáme další 1 km dlouhou
dubovou alejí a dojedeme do centra tohoto regionu, Lomnice nad Lužnicí, ale ve městě
s 1.800 obyvateli mne jako turistu zaujaly pouze radnice a dva kostely, takže pojedeme
zase dál. A dál je to skutečně zajímavější. Vesničky s typickými jihočeskými stavbami ve
stylu selského baroka, Bošilec a Ponědrážka dokonce chráněné jako vesnická památková
zóna. A všude kolem velké rybníky, které se jmenují podle vesnic, u kterých se
rozprostírají – Záblatský rybník, Ponědražský rybník, Bošilecký rybník. A mezi nimi se
klikatí důmyslná Zlatá stoka, která jednotlivé rybníky propojuje. Ale popořádku. Nejdříve
se podíváme na Velký Lomnický rybník, u kterého je naučná stezka a dřevěná
vyhlídková věž. V Záblatí je stará gotická tvrz, bohužel necitlivě rekonstruovaná, osazená
dokonce plastovými okny. Vynahradí nám to ale pěkná náves a několik hezkých statků.
I malá vesnička Lhota má několik pěkných chalup a zvoničku.
Ze Záblatí je možné jet přes Ponědráž rovnou na Ponědrážku, ale mně to nedalo udělat
ještě 10 km navíc (koneckonců je to tu po rovině) a zajet ještě do Bošilce, protože jsem byl
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zvědavý, na kterém tom mostku to hrály ty panny v kostku, a zjistil jsem, že staré
kamenné mosty jsou tu dva a v podstatě se o tom, který je z té písně, vedou spory. Osobně
se přikláním k verzi, že je to ten mostek ve vsi. Sice v době, kdy ještě nebyly digitální hry,
nebyly panny asi tak zlenivělé, ale přeci jen, že by šly hrát v kostku 2 km od vsi, mi
připadá nepravděpodobné. Ale i jinak je Bošilec hezká vesnice s dominantou kostelem sv.
Martina.
A teď už skutečně domů. Z Bošilce na Ponědrážku je pěkná cyklotrasa, do Vlkova po
silnici nebo nějakou cestou, těch je tu plno, stačí si vybrat, dál na Val (na Val lze jet
z Ponědrážky i přes Frahelž). Každopádně musíme překonat Lužnici a Nežárku
a dojedeme na Metel. To je křižovatka vodáckých a cyklistických tras, takže v sezóně je
zde skutečně rušno. Jez, koupání, kiosek. Odsud můžeme zase přes K. Řečici domů, ale já
volil změnu – Vřesná, Pleše, Višňová, Dírná, Deštná. No najel jsem tentokrát přes 100 km.
Je to sice po rovině, ale kdo chce, může leccos vynechat a trasu si přizpůsobit.
Ant. Stára

Bošilec

Bošilecký most

Hájovna u Strakatého
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Kaple sv. Huberta

Lhota u Dynína
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SPORT
Tělocvična
V současné době je tělocvična přístupná dle rozpisu níže. Použití dezinfekce u vchodu je
povinností.
Trénink fotbalu děti
Po delší době, pokud to situace dovolí, začínáme s fotbalovým tréninkem dětí. První
trénink proběhne již v pondělí 31.8. od 17:00 – 18:00. Vzhledem k nestálému počasí
budeme trénovat jenom v tělocvičně, každé pondělí ve stejný čas.
Ping pong
V pondělí 31.8. začínáme po fotbalovém tréninku od 18:15 – 19:30. Bude probíhat
trénink ping pongu bez věkového omezení. Kdo má chuť začít pravidelně hrát ping pong,
je zván. K dispozici jsou dva stoly.
Rozpis všech sportů a cvičení probíhajících v tělocvičně najdete na tomto odkazu:
https://www.destna.cz/volny-cas/telocvicna/.
Hřiště
V srpnu neprobíhá žádná organizovaná sportovní akce, a tak chci všechny pozvat na
rekreační sportování na našich sportovištích. Tenis, ping pong, badminton, pétanque a
workoutové hřiště můžete používat téměř neomezeně, dle obsazenosti jednotlivých sportů.
Fotbal je v pátek, volejbal se hraje v úterý, nohejbal ve čtvrtek a v sobotu, jinak jsou
sportoviště volná, jen začít hrát nebo se přidat k těm co tam sportují pravidelně.
Pavel Kučera – předseda TJ Sokol Deštná

INZERCE

Adršpach 2x ubytování
Exkurze do pivovaru (oběd v ceně), ZOO Dvůr Králové (vstup v ceně).
11.9. – 13.9. Cena 3.730 Kč/osoba (1.860 děti do 10 let).
Zimní termální lázně Velký Meder
Od 3.10. do 13.12. jezdíme každý víkend. Cena 3.690 Kč/osoba (2.230 Kč děti do 10 let).
Termální lázně Bardějov 6x ubytování s polopenzí
3.10. – 10.10. Cena 11.890 Kč/osoba (5.790 Kč děti do 10 let).
Hevíz Maďarsko
2x ubytování s polopenzí ve 4* hotelu se vstupem přímo do termálních bazénů.
13.11. – 15.11. Cena 6.460 Kč/osoba (2.860 Kč děti do 10 let).
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