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28. ROČNÍK

CENA 10 Kč

První školní den v první třídě ZŠ a MŠ Deštná, 4. září 2017.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři Zpravodaje Deštenska,
prázdniny jsou za námi, děti vstoupily do dalšího školního roku. I v Deštné
jsme zahájili školní rok ve všech devíti ročnících. Přeji žákům hodně
úspěchů.
V srpnu nezasedalo Zastupitelstvo města Deštná, to ale neznamená, že
nepracovalo. Připravujeme podklady pro zářijové zasedání, které bude
v pondělí 25. září od 18 hodin. Na programu bude mimo jiné: odpadové hospodářství,
bytové hospodářství, školský obvod s obcí Světce, vybereme zástupce města do školské
rady, probereme směnu pozemků s Kamenolomy, schválíme rozšíření bezdrátového
rozhlasu a rozšíření vodovodu, a další.
Během své dovolené na Slovensku jsem
navštívil i spřátelenou obec Šávol´, která
se nachází nedaleko Lučence, blízko
hranic s Maďarskem. Místní starosta
Július Ferencz nás přijal velmi vstřícně.
Ukázal nám skoro celou obec – kostel,
školu, školku, úřad, a další. Ukázal nám
také
několik
pamětihodností
v bezprostřední blízkosti obce. Setkali
jsme se také se čtyřmi jejich poslanci
(zastupiteli). Šávol´ je obec s 550
obyvateli, leží jen 200 m nad mořem a 15
km od hranic s Maďarskem, 80% lidí je maďarské národnosti, hospodaří s rozpočtem asi 9
mil Kč, jsou vcelku závislí na dotacích od státu (kraje). Lidé tam mluví maďarsky,
slovensky sice také, ale setkali jsme se hlavně s maďarštinou, což byl problém – prostě
jsme nerozuměli. Lidé zajíždí za prací hlavně do nedalekého Fil´akova. Od nás je Šávol´
dost daleko 545 km, ale rozhodně stojí za to navštívit tento kraj pro aktivity jak na
slovenské, tak maďarské straně.
David Šašek, DiS., starosta
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

jubilantům k významným narozeninám
Paní Marii
H o l e š o v s k é z Deštné
Paní Ljudmile N o v a k o v é
z Deštné
Paní Libuši
Vichrové
z Deštné
Paní Haně
S t e j s k a l o v é z Deštné
Paní Daně
M a ň o u r o v é z Deštné
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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Do obce vítáme
Pana Tomáše D r h u
Našemu novému občanovi přejeme, aby v Deštné nalezl nový domov a byl zde spokojený.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a jejich dostupnost:
SBĚRNÉ MÍSTO u školní kuchyně bude v září dostupné v sobotu 30.9.2017 od 11:00
do 14:00 mimo tuto dobu po zavolání na telefon 607 937 291 – P. Kučera.
ZDE VYBÍRÁME:
Elektroodpad (lednice, pračky, sporáky, televize, počítače, monitory, vysavače,
mobily, mikrovlnky, atd.).
Baterie, barvy, spreje, železný odpad, žárovky a zářivky.
Malé elektrospotřebiče je možné také odložit do kontejneru u zadního vchodu do KD a do
kontejneru ve vestibulu MěÚ.
OSTATNÍ ODPADY – druhy a místa k odevzdání
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.
Plast, papír, sklo – do kontejnerů rozmístěných po celém městě a v Lipovce, prosíme o
řádné třídění odpadů podle jednotlivých druhů.
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. Svozy budou probíhat v každý lichý
pátek v měsíci.
Termíny svozu v září a říjnu - pátek 15.9./29.9./13.10./27.10.
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.
Do kontejnerů v Deštné a Lipovce mohou odkládat odpad pouze obyvatelé
nemovitostí z Deštné a Lipovky.
Obyvatelé ostatních obcí musí likvidovat odpad ve svých obcích!!!
BIO popelnice – kdo má zájem o třídění bio odpadu, tak na úřadě jsou pro vás připraveny
k vyzvednutí bio popelnice.
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Výpis prací technického úseku města Deštná v srpnu 2017:
Ve škole postupně doděláváme jednotlivé práce a zatím je hotovo:
Výměna termostatických hlavic ve třídách.
Výměna oken a dveří na chodbách.
Přesunutí plynoměru do fasády školy.
Vodovod přes dvůr a napojení stávajících rozvodů.
Dvůr postupně dláždíme a během září bude vstup na druhý stupeň hotov.
Ve školce je hotová přestavba kuchyňky včetně rozvodů vody a elektřiny.
Po vichřici, která se prohnala v polovině srpna přes Deštnou, zůstalo v lesích ležet mnoho
stromů. V současné době se připravuje vše pro těžbu, tak abychom dřevo dostali co
nejdříve z lesa ven, dřív než ho napadne brouk.
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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Tlaková kanalizace
Upozornění pro majitele nemovitostí, kteří mají tlakovou kanalizaci. V rámci běžné
údržby šachty tlakové kanalizace je nutné 2 – 4 krát ročně (dle potřeby) ostříkat (omýt)
čidla, která spouštějí čerpadlo. V případě, že se čidla nebudou čistit, hrozí přetečení šachty
nebo zpětné natečení kalů do domu.
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Palivové dřevo
Ceny palivového dřeva pro rok 2017 jsou stejné jako loni, a to:
Měkké dřevo (smrk, modřín, borovice, topol, lípa atd.) 750 Kč/prm
Tvrdé dřevo (buk, dub, bříza, javor, jasan, atd.)
950 Kč/prm
Větve, samovýroba
138 Kč/prm
Doprava
150 Kč
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 rok.
Vedoucí technického úseku Pavel Kučera
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ
Léto v deštenské škole
Léto ve škole? To jsou prázdniny, nic se neděje, zněla by
nejčastější odpověď. ZŠ a MŠ Deštná prodělala přes prázdniny
několik důležitých změn. V základní škole proběhla rozsáhlá a stavebně náročná
rekonstrukce dvorku a výměna oken do dvorního traktu. Mateřská školka dostala novou
kuchyňku. Zároveň proběhlo množství dalších, méně viditelných oprav. Za tento velký a
náročný kus práce děkuji jménem školy Městu Deštná a všem jeho pracovníkům, kteří se
na opravách podíleli. Škola tímto dostala od města vynikající dar k 90. výročí její
existence ve stávající budově čp. 44. Zároveň žádám rodiče a žáky o shovívavost, protože
vzhledem k rozsahu prací bude ještě na počátku září školní dvůr uzavřený, z čehož plynou
drobná omezení pohybu v prostorách školy. Dvorek bude využíván nejen k relaxaci žáků,
ale postupně z něj chceme vytvořit hezké místo k méně formální výuce a menším
kulturním akcím.
Dále děkuji paní Vilmě Szutové, která pomohla z projektu MAP Jindřichův Hradec č.
cz.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000077 zajistit pro mateřskou školu kostkovou stavebnici
k rozvoji technických dovedností dětí.
Výše uvedené aktivity ukazují, že vzdělání dětí, toho nejcennějšího, co společnost má,
není Deštné lhostejné.
Petr Šulc, ředitel školy

Z NAŠÍ KNIHOVNY
Milí čtenáři,
prázdninová doba se nachýlila ke konci a s ní i prázdninový provoz v naší
knihovně. Od 4. září bude provoz v knihovně opět obnoven. Výpůjční doba je
stejná jako před prázdninami. Tedy:
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Pondělí 16.00 – 18,30 hod.
Úterý
13,30 – 18,30 hod.
Středa 16,00 – 18,00 hod.
Čtvrtek 13,00 – 18,30 hod.
Případné změny vám, milí čtenáři, včas oznámíme prostřednictvím městského rozhlasu a v
naší vývěsní skříňce.
S nadcházejícím podzimem nabízíme opět našim občanům možnost setkávat se se svými
vrstevníky u nás v knihovně na sousedské popovídání o životě, o knihách, nabízíme čtení
na pokračování, případně zveme na čaj, který vám rády uvaříme.
Pro děti máme v nabídce kromě počítačových her například malování, předčítání pohádek
a příběhů i na pokračování, či drobné rukodělné práce. Pro zájemce rády připravíme
soutěže a kvízy z různých oblastí lidského života.
Krom těchto aktivit samozřejmě nabízíme k půjčení knihy z našeho fondu, který
pravidelně doplňujeme.
Na tomto místě bychom rády upozornily na nové knihy, které jsme pro vás zakoupily.
Uvádíme zde následující tituly:
Vondruška Vlastimil: Husitská epopej V.
Janouchová Kateřina: Bosá dívka
Connolly John: Vlk v pasti
Hlavatá Dana: Musíš mi věřit
Třeštíková Radka: Osm
Körnerová Hana Marie: Znamení jednorožce
Hlavatá Dana: Nevěřím ti
Steel Danielle: Společný byt
Bauer Jan: Klášterem obchází ďábel
Körnerová Hana Marie: Almužna jen pro bohaté
Smolíková Klára: Knihožrouti /M/
Stále ještě probíhá výprodej vyřazených knih 5 Kč/kus.
Užívejte si posledních letních dnů.

LiSt

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 57 Kč. Přísné
požadavky na skladbu a vyváženost stravování pro děti základní a mateřské školy zaručují
zdravou a kvalitní stravu. V případě jakéhokoli dotazu volejte: ředitel ZŠ - 384 384 280,
zs.destna@centrum.cz; vedoucí ŠJ - 384 384 263, sjdestna@centrum.cz.
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JÍDELNÍ LÍSTEK ZÁŘÍ 2017

1.9. PÁ Frankfurtská

Bavorské vdolečky, kakao

(obsahuje 1, 3, 7)

4.9.
5.9.
6.9.
7.9.
8.9.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Rybí
Fazolová
Brokolicová
Přidělaná
Vločková

Segedínský guláš, knedlík, čaj (obsahuje 1, 3, 4, 9)
Smaž. rybí filé, brambor, mrkvový salát, čaj (obsahuje 1, 3, 4, 7, 9)
Roštěná, rýže, čaj, moučník (obs.1, 3, 7, 10)
Čočka na kyselo, dušená šunka, chléb, okurka (obsahuje 1, 3, 7)
Dušený špenát, vepř. krk. pečená, brambor, čaj (obsahuje 1, 3, 7)

11.9.
12.9.
13.9.
14.9.
15.9.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Zeleninová
Hrachová
Zelná
Rajská
S játr. rýží

Vepř. maso po italsku, těstoviny, čaj (obsahuje 1, 3, 10)
Sekaná pečeně, bramb. kaše, rajský salát, čaj (obs.1, 3, 7)
Kuřecí nudličky, rýže, čaj (obsahuje 1, 3, 7)
Vepř. krk. pečená, bramb. knedlík, zelí, čaj (obsahuje 1, 3, 7)
Smaž. květák, brambor, tatarská omáčka, čaj (obsahuje 1, 3, 7, 9)

18.9.
19.9.
20.9.
21.9.
22.9.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Pórková
Krupicová
Čočková
S kapáním
Boršč

Džuveč, okurkový salát, čaj (obsahuje 1, 3)
Vepř. srdce na smetaně, knedlík, čaj (obsahuje 1, 3, 7, 9)
Zapeč. těst. s uz. masem a brokolicí, zel. salát (obsahuje 1, 3, 7)
Krůtí maso na na houbách, brambor, čaj (obsahuje 1, 3, 7, 9)
Dukátové buchtičky s vanilk. krémem, čaj (obsahuje 1, 3, 7)

25.9. PO
26.9. ÚT
27.9. ST
28.9. ČT
29. 9. PÁ

Květáková
Boloňské špagety se sýrem, čaj (obsahuje 1, 3)
Hovězí s cizrnou Hov. maso vař.,om. z fazol. lusků, knedlík (obs. 1, 3, 7, 9)
Z mích. luštěnin
Kuřecí přírodní plátek, brambor, obloha, čaj (obsahuje 1, 3)
STÁTNÍ SVÁTEK
Z vaj. jíšky
Bramborový guláš, chléb, čaj (obsahuje 1, 3, 7, 9)

Seznam alergenů :
1
2
3
4
5
6

OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK
KORÝŠI
VEJCE
RYBY
PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY)
SÓJOVÉ BOBY

7 MLÉKO
8 SKOŘÁPKOVÉ PLODY
9 CELER
10 HOŘČICE
Změna jídel a alergenů vyhrazena.

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS
Milí čtenáři,
krásné období léta už opět pomalu končí, vždyť tak už to bývá, že vše pěkné nás brzy
opouští. Určitě jste si všichni užili hezkých výletů a někteří jste se též zúčastnili poutních
setkání i mší v různých koutech naší republiky i v zahraničí.
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Já jsem měla možnost navštívit místa, která jsem
chtěla vidět už dříve, a teprve nyní se to podařilo.
Bylo to známé poutní místo Dobrá Voda u
Nových Hradů, které bylo navštěvováno
poutníky už v dobách, kdy byly také známé
deštenské léčivé lázně s poutním kostelíkem sv.
Jana Křtitele. V Dobré Vodě sloužil už koncem
16. století léčivý pramen, avšak k hlavní
návštěvnosti zde došlo teprve po vystavění
nádherného bohatě zdobeného kostela zasvěceného Panně Marii zvané zde „Těšitelkou u
pramene“. Panna Maria je též zvána matkou lidstva, která svou ctností, láskou a milostí
rozdává všem světlo a naději. Tento krásný kostel zdobený mramorem a zlatem oslavil

v roce 2015 již 300 let od svého vysvěcení, tj. otevřen byl v roce 1715, tedy za 113 let po
našem kostelíčku sv. Jana Křtitele v Deštné. Kostel v Dobré Vodě byl také nazýván
„svatým útočištěm před hříchem“ a byl navštěvován hojně německými věřícími vzhledem
ke své hraniční poloze a též poutníky z Itálie, kteří tuto Pannu Marii zvou „Královnou
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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lásky“. Lázně takového rozsahu a léčivých procedur jako v Deštné zde však nikdy nebyly,
byla zde využívána jen kamenná kašna s pramenem před kostelem k poutním mším i
slavnostem církve. Nedaleko poutního místa v romantické horské krajině se nachází
historické město s hradem nazvané též Nové Hrady. Hrad byl založen v roce 1279
Vítkovcem Ojířem z Nových Hradů. Od roku 1284 zde žili páni z Landštejna a od roku
1359 vlastnil hrad rod Rožmberků, který zde však nikdy trvale nesídlil. Po vypálení hradu
husity v roce 1425 a po vymření Rožmberků v roce 1611 jej zdědili Švamberkové. Tito se
však postavili proti císaři, a tak v červnu 1619 dobyla hrad vojska Karla Bonaventury
Buquoye, jehož rodu hrad patřil
až do roku 1945. Celý tento hrad
je rozsáhlý, velmi zajímavý,
jakož i město Nové Hrady
s několika šlechtickými paláci a
mnoha krásnými měšťanskými
domy, kostelem a klášterem. Toto
město i se svými památkami je
hojně
navštěvováno
turisty
z Čech i z ciziny, zejména
Rakouska a Německa. Výlet do
těchto míst velmi doporučuji.
Dalšími zážitky z poutí a výletů
budu pokračovat někdy příště.
A co se událo nového v Deštné? Bylo to jistě divadelní představení v přírodě v „Parku pod
lipami“, které se zde v létě již několik let koná. „Deštenští“ i lidé z okolních míst i hosté
prostě mají velmi rádi toto romantické prostředí, a proto je vždy hlediště zcela zaplněno.
Tentokrát jsme zhlédli představení trochu jiného žánru. Hra se nazývala „Náčelník
Večerní vánek aneb Hody divých mužů“ od Jana Nepomuka Nestroye, komika,
satirického básníka a herce z 19. století. Děj se odehrává na ostrovech v Tichém oceánu,
kde ještě žijí „lidojedi“. Náčelníci Večerní vánek a Velký ukruta každého cizince zajmou a
pochutnají si na něm. Jednou na ostrov přijede krásný mladíček Artur, který se hned
seznámí s mladou indiánkou Atalou, dcerou náčelníka Večerního vánka a zamilují se do
sebe. Ani on však neujde svému osudu a má býti sněden. Přemluví však za úplatu kuchaře,
který uvaří místo něho medvěda. Při hostině díky kapesním hodinkám, které náčelník
Ukruta dal svému synu při odjezdu do Evropy, se Ukruta dozví, že snědeným je
pravděpodobně jeho jediný syn Artur. Vtom se však objeví Artur v přestrojení za
medvěda, kuchař dostane úplatek v podobě krásné paruky a náčelníci se rozhodnou, že už
nebudou jísti lidi, ale medvědy, protože jim více chutnají. Artur se ožení s Atalou a Velký
ukruta je šťasten, že se mu syn vrátil. Tím končí podivná komedie i se svými vtipnými
historkami. Herci měli krásné kostýmy, pěkné byly i divadelní kulisy a všichni velmi
hezky hráli. Režie se ujala Eva Mládková. Nově se herecky představil v roli Ukruty pan
Petr Šulc, který se všem moc líbil. Ostatní jako vždy byli výborní – Večerní vánek –
František Poslušný, Atala – Věra Janů, Artur – Jan Pilný, kuchař – Zdeněk Beran a
přísedící lidojedi Josef Hořký a František Mládek.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Zpravodaj Deštenska

Návštěvníkům se představení velmi líbilo a dlouho tleskali. Představení bylo doplněno i
hudbou a zpěvy. Na konec se mohli zájemci i s lidojedy vyfotografovat a zažertovat
s nimi. Počasí nám též přálo, byl krásný teplý večer, bylo k dispozici dobré pohoštění, a
tak si všichni užili opět hezký den. Za to děkujeme moc našim divadelním ochotníkům a
těšíme se na další představení.
Na závěr oznamujeme všem, že dne 23. září 2017 v sobotu v 16 hod. se uskuteční již
28. koncert neboli hudebně – literární setkání k poctě sv. Václava, patrona české země,
v kostelíčku sv. Jana Křtitele v Lázních v Deštné. Program bude zajímavý, vedle účastníků
hudebního souboru z Deštné a hostů z J. Hradce vystoupí oblíbený a známý pěvecký sbor
Anonym Voice ze Soběslavi pod vedením sbormistryně Ireny Molíkové, který už v Deštné
vystupoval a měl velký úspěch. Prosíme vás, abyste dle možnosti toto představení hudby
různých žánrů navštívili, protože malá návštěvnost v Deštné poukazuje vždy na záporný
vztah ke kultuře v našem městě, a to bychom jistě nechtěli. Vstupné je dobrovolné a
parkovat možno naproti v zahradě.
Budeme se všichni těšit na vaši návštěvu.
Ze svatojánských lázní srdečně zdraví Eva Kadlecová
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SRPEN V LETECKÉM MUZEU
DEŠTNÁ OČIMA KHL
Končí letní prázdniny, tedy i hlavní turistická sezona
v našem Leteckém muzeu Deštná. I když letošní
návštěvnost nebyla nejhorší, předpokládáme, že rok 2017 bude za uplynulých devět let
existence muzea patřit k těm slabším. To se však ukáže až na konci září, tedy po
vyhodnocení všech potřebných statistik.
Novinkou letošní sezony v Leteckém muzeu Deštná byly „Noční komentované
prohlídky“. První se uskutečnila počátkem července. Druhé se v pátek 4. srpna od 20
hodin ujal kolega Radek Novák, a to za pomoci Františka Štěpky a Jaroslava Hrůši.
Všichni tři si noční návštěvnost pochvalovali, včetně zájmu lidí o expozici a zde vystavené
dobové předměty. Ani to však nemění nic na faktu, že jsme ani v srpnu nebyli schopni
doplnit s kolegy všechny chybějící popisky u řady exponátů, tedy především u
vystavených uniforem a v oddělení poválečného letectva. Osobně to považuji za naši
chybu, kterou je nezbytně nutno co nejdříve napravit!
Na počátku srpna jsme společně s rodinou Kotasovou a Zacherovou nainstalovali
novou, velice zajímavou část aviatické expozice. Jedná se o zápůjčku části pozůstalosti
majora letectva Antonína Kotase (1926-2014). Od října 1945 byl žákem Letecké spojovací
školy v Chrudimi, poté sloužil jako voják-letec z povolání v Přerově a Praze-Kbelích. Po
roce 1968, okupaci naší vlasti vojsky Varšavské smlouvy, byl A. Kotas vyhozen od jeho
milovaného letectva. Zůstal v armádě, ale bylo mu umožněno pracovat pouze v pozemních
technických vojenských oborech. Byl vynikajícím odborníkem v radiotelekomunikaci.
Ještě v době své aktivní činné letecké služby měl 9. června 1948 neuvěřitelné osudové
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štěstí. Ten den mu zdravotní stav nedovolil zúčastnit se cvičného letu, který pro celou
osádku skončil tragicky. V nové části expozice jsou vystaveny nejen dobové fotografie
Antonína Kotase, ale také jeho vojenské odznaky a vyznamenání. Smutně zajímavá je
kolekce drobných fragmentů z havarovaných vojenských letounů z let 1947 a 1948, které
do své sbírky A. Kotas získal.
V závěru srpna Klub připravil dvě akce významného společenského charakteru.
Nejprve 24. srpna uspořádal od 17 hodin tři pietní akty za padlé americké letce z bitvy nad
Jindřichohradeckem, ke které došlo ve čtvrtek 24. srpna roku 1944. První pieta se odehrála
na hřbitově sv. Ondřeje u Strmilova v místě původních devíti hrobů „vlčické“ osádky B24 Liberatoru. Druhý se uskutečnil na hřbitově v Člunku, kde se sešlo bezmála dvacet lidí,
kteří uctili květinami a minutou ticha tragický osud „lomské“ osádky B-24 Liberatoru, ze
které zahynuli dva aviatici. Poslední pieta proběhla od 18 hodin v Číměři u tamního
kostela, kde je umístěna pamětní deska „číměřské“ osádce B-24 Liberatoru. Zde tragicky
zahynuli tři američtí letci. Za náš Klub se akce zúčastnil Michal Zeman, Vladimír
Vondrka, Zdeněk Krupička a Mgr. Vladislav Burian.
Hlavní klubovou akcí měsíce srpna však bylo „XXIV. setkání čs. válečných a
poválečných letců v Jindřichově Hradci“. Akce byla pořádána pod záštitou starosty města
nad Vajgarem Ing. Stanislava Mrvky. Uskutečnila se v sobotu 26. srpna 2017 od 10 hodin,
kdy hosty z nejrůznějších míst České republiky přivítal Ing. Mrvka v kapli sv. Máří
Magdaleny a Mgr. Vladislav Burian, předseda Klubu historie letectví Jindřichův Hradec.
K hostům nejvzácnějším patřil brigádní generál Pavel Vranský a podplukovník Jiří Kafka,
dva letci 311. čs. bombardovací perutě RAF z období 2. světové války. Mezi hosty akce
byl také místostarosta města Deštná Ing. Petr Janota, starosta Novosedel nad Nežárkou
Mgr. Filip Mencl, zástupci Sdružení čs. válečných letců 1939-1945, členové leteckých
klubů z řady míst naší vlasti a mnozí další. Od 11 hodin zavítal gen. Vranský a pplk.
Kafka do Muzea Jindřichohradecka, kde si prohlédli expozici věnovanou letecké Bitvě nad
Jindřichohradeckem z 24. srpna 1944. Poté se všichni hosté přesunuli do Domu gobelínů,
kde přítomné přivítala a provedla paní ředitelka muzea Mgr. Rita Škodová. Půl hodiny po
poledni se bezmála sto lidí zúčastnilo pietního aktu u Památníku letců na nábřeží
Ladislava Stehny, u kterého byly položeny květiny, následně byla památka všech
spojeneckých válečných letců uctěna minutou ticha a posléze zazněla česká a slovenská
státní hymna. Celý pietní akt byl zakončen bezmotorovou akrobacií na kluzáku nad vodní
plochou rybníku Vajgar v podání Aleše Ferry mladšího.
Pro měsíc září nás čeká pokračování práce v našem Leteckém muzeu Deštná a menší
zahraniční expedice na Slovensko. Ta bude zaměřena především na dokumentaci
dukelských bojišť v okolí Filipovského sedla. O této cestě vás budu více informovat
v příštím vydání Zpravodaje.
Máte-li zájem dozvědět se více o činnosti našeho Klubu historie letectví Jindřichův
Hradec, pak navštivte webové stránky: khl-jhradec.cz.
Letu zdar a babímu létu obzvláště!

Text a fotoarchiv: Vladislav Burian
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Foto 1: Mezi vzácné hosty „XXIV. setkání čs. válečných a poválečných letců
v Jindřichově Hradci“ patřili váleční letci generál Pavel Vranský (vlevo) a Jiří Kafka, dva
veteráni slavné 311. čs. bombardovací perutě ve velké Británii.

Foto 2: Společná památeční fotografie části hostů „XXIV. setkání“ na letišti Aeroklubu
Jindřichův Hradec. Celá akce byla zakončena kolem 19. hodiny, kdy se poslední hosté
rozjeli ke svým domovům po celé České republice.
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Plavba Jitřního poutníka
Dne 12.8. začalo prázdninové setkání dětí na faře, které trvalo do čtvrtka 17.8. Děti byly
ve věku 3 - 14 let. Celé setkání bylo na motivy Letopisů Narnie (díl Plavba Jitřního
poutníka od spisovatele C. S. Lewise).
V sobotu jsme se nalodili na společnou plavbu. V tento den si děti namalovaly to, co
mohou vidět z oken kajut při plavbě po moři.
V neděli začal pravý námořnický výcvik. Děti se učily vázat uzly, Morseovu abecedu,
světelnou signalizaci a byly rozdělené do skupinek. V každé skupině byl námořník, který
uměl jednu z dovedností. Odpoledne se vydaly na svou první záchrannou výpravu. U Zlaté
vody zachraňovaly tři lordy, kteří se k nám přidali na společnou plavbu. Děti při záchraně
lordů byly velice vynalézavé a dokázaly, že i přes velké věkové rozdíly dokážou výborně
spolupracovat a brát ohledy na druhé.
V pondělí, po zuřivé bouři, naše posádka zakotvila u břehu a námořníci museli
opravovat škody, které naše loď utrpěla. Děti vyráběly vor, provazový žebřík, splétaly sítě
a staraly se o doplnění zásob. Odpoledne jsme vyrazili na další průzkumnou výpravu. Po
cestě byly připraveny různé úkoly a nakonec jsme pluli na vyrobeném voru na opuštěný
ostrov, kde byl objeven čtvrtý lord.
Další den byl ve znamení odpočinku. Děti měly za úkol vymyslet příběh k obrázku,
který byl doplněn různou hudbou, a tvořily animace. Odpoledne proběhla Monolympiáda,
která byla inspirována Monopody, což jsou stvoření, která mají jednu velkou nohu. Děti
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měly svázané nohy a plnily různé disciplíny jako je fotbal, lezení po žebříku, nošení vody
a jiné.
Na středu byl naplánovaný celodenní výlet. V devět hodin se naše výprava přesunula
autobusem do Lodhéřova a odtud se skupinky dětí vydaly zpět do Deštné. Starší děti se
vracely zpět po delší trase a mladší měly cestu lehčí. Cesta byla zpestřena úkoly a zpět se
vrátily trochu unavené, ale nadšené. Večer pro ně byla připravena ještě bojovka. Vydaly se
těsně po setmění v menších skupinkách na dobrodružnou cestu na Ostrov temnoty, kde se
zhmotňovaly noční můry. V polovině cesty našly lorda, kterého mohly vysvobodit tím, že
budou pokračovat v cestě až do kostela, kde se za zakletého lorda pomodlí.
Poslední den námořníci hledali konec světa. Děti si vylovily ze zámeckého rybníka na
Červené Lhotě leknín se svým jménem a poselstvím, aby každý žil život, který mu byl dán
a byl sám sebou.
Celé setkání se neslo v křesťanském duchu, aby děti poznaly i jiné než materiální
hodnoty.
Velký dík patří Dáše Tupé, která se starala o gurmánské zážitky z našich dalekých cest,
a Bětce Horynové, která vymyslela celou plavbu a díky níž budeme na toto setkání dlouho
vzpomínat.
ŽiTo
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DEŠTNÁ
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Deštná - aktuálně
Hned počátkem srpna, v úterý 8.8.2017, byla naše jednotka povolána k zásahu u požáru
slámy a zemědělské techniky v Deštné. Požární poplach byl vyhlášen v 16 hodin 4 minuty
a již v 16 hodin 6 minut vyjížděla cisterna se 6 hasiči k zásahu. Dopravní automobil Iveco
s dalšími 4 hasiči přijel několik minut poté.
Na místě jsme začali s hašením sklízecí mlátičky lafetovou proudnicí a jedním bleskově
rozvinutým útočným proudem vodou z cisterny. Zároveň s tím jsme rozvinuli dopravní
vedení B s následným zřízením dalších dvou útočných proudů. Současně s výše uvedeným
další družstvo zřídilo na přilehlé vodní nádrži čerpací stanoviště s připojením naší cisterny
k zajištění dostatku hasební vody. Skvělou prací všech zúčastněných se podařilo ve velmi
krátké době zamezit dalšímu šíření požáru ještě před příjezdem posilových jednotek (HZS
J. Hradec, HZS Kamenice nad Lipou, SDH K. Řečice a SDH Lodhéřov).
Po příjezdu těchto jednotek a lokalizaci požáru jsme zřídili další čerpací stanoviště na
rybníku Voleský, osazené stříkačkou PS 12, pomocí které byla doplňována hasební voda
do cisteren HZS J. Hradec a SDH Lodhéřov. Požárem zasažené balíky slámy byly ručně
rozebírány a nakladačem vyváženy na přilehlou louku k dohašení. Na této fyzicky náročné
činnosti se podíleli hasiči všech přítomných jednotek. Naše jednotka se vrátila na základnu
v 19 hodin 36 minut.
Ještě ve středu 9.8. v dopoledních hodinách vyjíždělo jedno družstvo naší jednotky
k likvidaci následného zahoření na místě požáru.
V noci z pátku 18.8. na sobotu 19.8. se Jihočeským krajem prohnala bouře,
doprovázená silným větrem. Už v 1 hodinu 25 minut byla naše jednotka povolána
k odstraňování následků této bouře, jednalo se o odstraňování popadaných stromů
z komunikací i budov. Tento první zásah trval do 6 hodin 25 minut. Do večera jednotka
vyjížděla ještě čtyřikrát. Při jednom z výjezdů došlo u zasahujícího hasiče ke kolapsu
spojeného s bezvědomím. Díky okamžité reakci všech přítomných hasičů, kteří poskytli
kolegovi okamžitou pomoc a následně zavolali záchranku, se tato nehoda obešla bez
následků. Zvláštní poděkování patří Jiřímu Buštovi mladšímu a Františkovi Tupému,
jejichž okamžitá a fundovaná reakce významně přispěla ke šťastnému konci.
Poslední výjezd k odstranění následků větru byl ještě v neděli v podvečer do Světců.
Sbor dobrovolných hasičů Deštná - aktuálně
V sobotu 19.8. si naši hasiči odskočili mezi zásahy na soutěž v požárním útoku do
sousedního Lodhéřova. V konkurenci 9 družstev obsadili pěkné 4. místo, když předtím od
půl druhé ráno zasahovali u odstraňování padlých stromů po předchozí větrné smršti. Také
po soutěži jim nebyl dopřán odpočinek a byli opět povoláni k zásahu.
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Dovolím si využít toho, že připravuji za naše hasiče články do zpravodaje k osobnímu
sdělení.
Vzhledem k průběhu výše uvedených zásahů bych rád veřejně poděkoval všem
zasahujícím členům naší jednotky za perfektní práci u zásahů, a zvláště pak Jiřímu Buštovi
mladšímu a Františkovi Tupému za záchranu kolegy.
Vážení kolegové, je mi ctí být členem takové jednotky, děkuji Vám.
Za Sbor dobrovolných hasičů Deštná
Ing. Petr Janota
starosta SDH Deštná a zástupce velitele jednotky

Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Rok 1967 - 3. část: Divadlo, kino, knihovna
Divadlo
V sobotu 20.05. a v neděli 21.05. sehráli ochotníci za
spolupráce s ČSM a Svazarmu v sále kina detektivní hru o 3 dějstvích od Jacka
Popplewela „Musím být zavražděn“. Režii měl Leopold Novotný. Hráli: Karel Beran
st., Karel Beran ml., Zdeněk Beran, Josef Hořký, Karel Kubovec, Zdeněk Talián, Vlasta
Michalíková, Marie Jílková a Věra Švecová. Začátek byl ve 20 hodin, vstupné 5 a 6 Kčs.
V sobotu byla návštěva asi 150 osob, v neděli málo - asi 50 lidí. V sobotu byla taneční
zábava v Lodhéřově, v neděli pouť ve Březině, v Červené Lhotě a na Křemešníku. Na
Křemešník jelo z Deštenska hodně aut, vystupoval tam zpěvák W. Matuška.
Dne 26.05. se konala sokolská besídka, zde vystupovaly děti z MŠ, cvičenky sportovní
gymnastiky a kytaristé. Vstupné bylo 3 Kčs, návštěva asi 100 lidí. Za týden 01.06. se
konala besídka žáků ZDŠ. Program se skládal z drobných scének a písniček, děvčata
z 9. třídy zatančila Českou besedu. Návštěva byla slabá.
Přednáška profesora Valenty ze SEŠ v J. Hradci měla téma „Expo 67 a Kanada“.
Přednášku doplňovaly krátké filmy. Účast byla malá, celkem 15 lidí.
Dne 16.11. sehrál v Deštné divadelní soubor „Jablonský“ z J. Hradce komedii o 3
dějstvích od A. N. Ostrovského „Kdo hledá, najde“. V komedii hráli 2 muži a 7 žen.
Představení se velmi líbilo, herci si přivezli i vlastní dekorace. Návštěva byla 100 lidí,
vstupné 6 a 5 Kčs.
Pro žáky ZDŠ dne 24.11. sehrál dopoledne „Kopecký loutkové divadlo“ hru
„Posvícení v Hudlicích“. Děti byly spokojeny, mnohé z nich viděly loutkové divadlo
poprvé.
Plesy a taneční zábavy
V lednu: Požárnický ples, hudba Rychetský, vstupné 7 Kčs, Ples pracujících (KSČ),
hudba A. Lippert z Černovic, vstupné 7 Kčs. V únoru se uskutečnily Sokolské šibřinky.
Hudba byla z Tábora. Všechny plesy se konaly v sále „U Němců“, nápoje čepoval Tomáš
Čejna z Lodhéřova.
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O pouti 25.06. pořádal Sokol v parku Pod Lipami taneční zábavu od 3 hodin odpoledne.
Hrála hudba Pražanka, kterou odpoledne řídil skladatel populárních písní Karel Vacek
z Prahy. Vstupné bylo 15 Kčs. Počasí bylo nádherné, zábava se vydařila. Den předtím byla
volná sobota a tak se sjelo do Deštné na pouť spousta příbuzných ze světa. V létě pořádal
Sokol každých 14 dní vždy v sobotu taneční zábavy v parku Pod lipami.
Kino
Kino mělo plán tržeb 19.500 Kčs, skutečnost byla 20.826 Kčs. Plán byl 8.000
návštěvníků, skutečnost 9.500. Měsíčně se promítalo 10 - 12 filmů, představení za rok
bylo 176. Některou neděli se představení nekonalo pro malý počet návštěvníků. Největší
návštěva byla na americkém filmu „Na sever od Aljašky“, který se promítal 3x a vidělo
jej 429 diváků. Další film s velkou návštěvností byl francouzský film „Muž z Ria“, hrál
se také 3x a vidělo jej 320 diváků.
Místní lidová knihovna (MLK)
MLK k 31.12.1967 měla 619 svazků naučných a 1.345 svazků krásné literatury pro
dospělé, pro mládež 92 svazky naučné literatury a 278 svazků krásné literatury. Čtenářů
bylo 151, z toho 63 mládeže. Dospělí si vypůjčili 454 svazků naučné literatury a 4.602
krásné literatury, mládež 493 svazků naučné a 1.641 krásné literatury. Celkem bylo 7.190
výpůjček.
Z kroniky vybrala Jiřina Vichrová
Citát nakonec:

Jsou knihy, které je třeba jen ochutnat,
jiné je třeba zhltnout,
a konečně jsou takové,
které je nutné takříkajíc přežvýkat a pomalu trávit.
BACON

ZA DEŠTESKÝMI ŘEMESLY
Holič je,
podle známého vtipu, po vlastní manželce a zpovědníku, třetím
člověkem, který vyslechne nejvíce lží! Holičské řemeslo,
procházející s lazebníky, bradýři, „odřivousy“ a kadeřníky
historií lidstva, je vždy potřebné. Vlasy a vousy rostou stále, a
především móda kadeří vládne všem.
Nejinak tomu bylo, a je, i v Deštné. Vodní lázně
s lazebníkem, nezbytná součást civilizace, stály u deštenské
říčky odedávna. Až o hodně později se přesunuly k pramenu kaple sv. Jana Křtitele. Při
koupelích a pití léčivé vody, prováděl lazebník služby ranhojičské a kadeřnické. Další
holiči pracovali přímo v městečku. Pojďme si přiblížit novější dobu a vzpomenout
holičských mistrů, pokud je někteří z nás pamatují.
Holič Karel Bílek přišel do Deštné v roce 1905 z Kamenice nad Lipou, „oficinu“
(provozovnu) otevřel ve starém domě čp. 61 (hostinec hraběte Wratislava). Zde se oženil,
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věnoval se divadelním ochotníkům. Též jeho syn Ota prožil zde své dětství, měl rád
divadlo, před svou smrtí (1986), věnoval našim ochotníkům soubor paruk.
V meziválečné době třicátých let se k nám přistěhovali tři
holiči! To byla konkurence! Prvním byl Felix Hůrka, třeboňský
rodák. V květnu 1928 otevřel holičství v domě čp. 19 na náměstí,
nakonec zůstal v čp. 96 u Antonína Veselého. On, i jeho manželka
Žofie, také holička, s chutí „zapadli“ mezi naše ochotníky. Na
přestavení je maskovali, Felix hrál i režíroval. Stál u zrodu místního
rybářského spolku jako člen výboru (r. 1948). Zemřel náhle v roce
1959, manželka jej přežila o 36 let. Jsou pohřbeni na deštenském
hřbitově.
Další holič, Stanislav Šmol,
přišel do Deštné v roce 1933. Rodák
z Karlova u Kamenice nad Lipou, začal
živnost v květnu 1933 v místnosti domu
čp. 6, u Vyhnálků. Pamatuji žlutý lesklý
kovový talíř, visící nad dveřmi –
znamení holičské živnosti. Stejně jako
Hůrka, i on se stal aktivním divadelním
ochotníkem, hrál na scéně, a s Hůrkou
se střídali v maskování herců. Také
spoluzakládal v roce 1934 místní
fotbalový sportovní klub, aktivně hrál a byl jednatelem. V roce
1950, v době likvidace živností, se Šmol stal vedoucím
Komunálního podniku v Deštné. Po skončení KP, přešel spolu
s manželkou, do zaměstnání školníka v místní ZDŠ. Svůj pracovitý
život ukončil v roce 1977 v jindřichohradecké nemocnici.
Ve zmíněných 30. letech se dalším deštenským holičem stal
Rupert Matlas z Nové Vsi u Třeboně. Svoje holičství si roku 1936 zřídil v domku čp. 20.
Dobře se sžil se spoluobčany, podporoval místní fotbal, spoluzakládal rybářský spolek,
v němž byl členem výboru. Zemřel v Domově důchodců v Choustníku v roce 1989
(1990?). Dobře se na něho pamatuji, protože jsem, jako školák, k němu chodil na
ostříhání. Stejně jako ostatní živnostníci, byl k zákazníkům uctivý, nabízel doplňky –
stříkání vůní, brilantinu na vlasy, apod. Šlapal plochýma nohama kolem křesla jako
medvěd. Po zaplacení se každému s díky klaněl (i mně, klukovi!), s přáním „přijďte zas!“.
Bylo běžné, že holiči na objednávku chodili holit a stříhat do domů zákazníků. Když
se vyskytly případy „fušérů“, tj. nevyučených holičů, kteří tajně holili a stříhali, hned
živnostníci posílali stížnosti na okresní úřad.
Vlastní holení mužů bylo v posledních dobách výrazně omezeno využíváním
holicích strojků a žiletek. Situace se mění! Profesní školy již běžně vyučují holení břitvou,
objevují se „Barber shop“ se vší moderní obsluhou, včetně občerstvení, tlumené hudby,
atp. Známá holičská upovídanost se zde nevede. Za obsloužení vyndá zákazník
z peněženky i 800 Kč. No – nezkuste to!?
F.K.
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LÉKÁRNA DEŠTNÁ
Brufen 400 tablet 30
BRUFEN 400 působí proti bolesti, snižuje zvýšenou
teplotu a má protizánětlivý účinek. Přípravek je
určen na mírnou až středně silnou bolest, např.
bolest hlavy, včetně migrény, menstruační bolest,
bolesti zad, zubů, pooperační bolesti a bolesti při
pohmoždění nebo podvrtnutí. Dále se užívá při
bolestech svalů a kloubů při chřipkových
onemocněních a ke snížení horečky. Potahované
tablety BRUFEN 400 jsou určeny pro dospělé a
dospívající od 12 let.
Nyní v nabídce lékárny za cenu 46 Kč

LÉKÁRNA Deštná
nám. Míru 15, Telefon: 608 166 116
e-mail: destna@medipharma.cz
Otevírací doba: každý den mimo středy od 7:30 do 13 hodin

SPORT
Fotbal muži
Tréninky středa na hřišti od 18:00 – 19:30.
52. ročník turnaje o putovní pohár
K utkání našich fotbalistů nedorazil žádný z gólmanů, tak jsme využili skutečnosti, že
hráči Ratibořských hor přijeli s dvěma a jednoho jsme si vypůjčili na oba naše zápasy.
Kladem byla skutečnost, že přišli 4 mladíci, kteří si zahráli jak za Deštnou, tak někteří i za
Lásenici. Turnaj jsme k radosti všech přítomných vyhráli, nikdo si nepamatoval, kdy to
bylo naposledy. V turnaji nás provázelo i kousek potřebného štěstíčka, kdy jsme dokázali
reagovat na branky soupeřů a v penaltách jsme udrželi chladnou hlavu a měli výborného
gólmana.
1. zápas
Deštná - Ratibořské hory 3:3 (1:1)
branky: Markes, Kuneš R., Melzoch M. - Prokeš 2x, Sabiniok
penalty: 4x2 (Šamal, Melzoch, Markes, Kuneš - Prokeš nedal, Balík, Skopec, Růžička
nedal)
Sestava Deštné: Hoffmann - Melzoch R., Henze, Mach, Melišík - Blažek, Šamal, Melzoch
M., Markes, Kuneš, Štefan
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Na střídání: Svoboda, Novotný O., Havlíček, Truhlář, Uchytil V., Uchytil A.
Trenér: Šašek
2. zápas
Lomnice nad Lužnicí - Lásenice 3:0 (0:0)
branky: Kholman vlastní, Šedivý, Milaberský
o 3. místo
Lásenice - Ratibořské Hory 0:5 (0:1)
branky: Jelínek, Fišer 2x, Jánošík 2x
Finále
Deštná - Lomnice nad Lužnicí 1:1 (0:1)
branky: Novotný O. - Řehoř
penalty: 4x3 (Novotný O. nedal, Melzoch M., Melišík, Kuneš nedal, Markes, Blažek Sedláček nedal, Milaberský, Řehoř nedal, Kabele, Němec, Krejník nedal)
Sestava Deštné: Hoffmann - Melišík, Henze, Mach, Svoboda - Blažek, Melzoch M.,
Šamal, Melzoch R. - Kuneš, Markes
Na střídání: Novotný O., Havlíček, Truhlář, Uchytil V., Uchytil A.
Trenér: Šašek
Nejlepší hráči jednotlivých týmů:
Deštná - Tomáš Hoffmann
Ratibořské Hory - Michal Prokeš
Lásenice - Jan Kandl
Lomnice nad Lužnicí - Roman Němec
Konečné pořadí turnaje:
1. Deštná
2. Lomnice nad Lužnicí
3. Ratibořské Hory
4. Lásenice
Přátelská utkání
Častrov – Deštná 4:1 (4:0), branka: Kuneš
Sviny – Deštná 2:1, branka: Šlapanský
Podzimní část sezony 2017/2018
Deštná – Majdalena přeloženo po domluvě klubů na 28. října od 15 hodin
Rapšach – Deštná 2:4 (1:1), branky: Šamal, Kuneš, Steinvirt, Řepa z pen.
Další utkání:
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Fotbal stará garda - 17. ročník memoriálu Karla Kadeřábka
První zápas:
Deštná – Zruč nad Sázavou 2:4 poločas (0:2)
Branky: Řepa František, Řepa Michal - Havel Martin 2x, Frajt Tomáš, Jelínek Jan
Druhý zápas:
K. Řečice – Sešlost
Branka: Blížil

0:1 poločas (0:1)

O třetí místo:
Deštná – K. Řečice 2:6 poločas (1:4)
Branky: Šašek David, Trtík Ota - Pražák 3x, Markés Vráťa 2x, Bureš
Finále:
Sešlost – Zruč nad Sázavou
1:1 poločas (0:0)penalty 2:1
Branky: Kocourek - Šindelář, penalty: Šiman, Lukš - Šindelář, neproměnil Beneš a Černý
Pořadí turnaje:
1. místo Sešlost
2. místo Zruč nad Sázavou
3. místo K. Řečice
4. místo Deštná
Nejlepší střelec: Pražák (K. Řečice)
Nejlepší brankář: Koktavý (Deštná)
Nejlepší hráč: Šindelář Jaroslav (Zruč nad Sázavou)
Poděkování sponzorům:
Rodina Kadeřábkových
Sokol Deštná, Město Deštná, Tiskovkáři, R. Míka, Zahradnictví AGRA, Stavikom
Mládek a další.
Gymnastika
Vážení čtenáři,
dovolte, abych se ještě vrátila k době
před prázdninami a seznámila vás
s výsledky závodů ve sportovní
gymnastice.
Ve středu 24.5.2017 jsme spolu s Janou
Staňkovou uspořádaly závody pro
všechny naše cvičence gymnastiky –
celkem závodilo 12 gymnastek a jeden
gymnasta.
Pořadí dětí z mateřské školky - prostná,
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lavička, přeskok
1. místo - Terezka Marešová a Anetka Šašková
2. místo - Anežka Kubů a Honzík Bartůněk
kategorie mladší žákyně I. (ročník 2008 - 2010) - prostná, lavička, přeskok přes bednu,
hrazda
1. místo - Sabina Danyiová
2. místo - Anna Bílková
3. místo - Anna Kalimonová
4. místo - Barbora Šašková
5. místo - Eliška Sinerová
kategorie mladší žákyně II. (ročník 2006 - 2007) - prostná, malá kladina, přeskok přes
kozu (roznožka), hrazda
1. místo - Anna Šlajchrtová
2. místo - Anna Staňková
3. místo - Anna Sinerová
starší žákyně III. (ročník 2005) prostná, kladina, přeskok přes kozu (skrčka), hrazda
1. místo - Zuzana Nacházelová
Všichni závodníci dostali diplom. Pan starosta nám dal pro děti sladké odměny a jedna
hodná maminka nám přinesla spoustu drobných dárečků, ze kterých měly děti radost.
Dne 27.5.2017 se v Nové Bystřici konal 7. ročník Okresního přeboru Jindřichohradecka ve
sportovní gymnastice. Zúčastnilo se celkem 39 závodnic - 9 děvčat z TJ Sokol Deštná, 19
z Nové Bystřice a 11 děvčat z Dačic. Závodilo se v 6 věkových kategoriích. Rozhodčí byli
tentokrát čtyři - Lenka Zemanová a Iva Přívětivá - Vendula Staňková a profesionální
trenér gymnastiky z Dačic.
Zde jsou uvedeny výsledky našich děvčat:
Žákyně ročník 2010 - pět nejmladších závodnic soutěžilo ve čtyřboji - hrazda a přeskok
přes bednu, lavička a prostná
1. místo - Sabina Danyiová
2. místo – Anna Bílková
5. místo – Eliška Sinerová
Žákyně ročník 2009 - šest závodnic soutěžilo ve čtyřboji - hrazda, přeskok přes bednu,
lavička a prostná
6. místo – Barbora Šašková
Žákyně ročník 2008 - v této kategorii soutěžilo celkem 8 cvičenek ve čtyřboji - hrazda,
přeskok přes bednu, kladinka a prostná
8. místo – Anna Kalimonová
Žákyně ročník 2006-2007 - tato kategorie byla nejpočetnější. Devět závodnic se utkalo ve
čtyřboji - hrazda, přeskok přes kozu (roznožka), kladinka a prostná
1. místo – Anna Šlajchrtová
8. místo – Anna Staňková
9. místo – Anna Sinerová
Žákyně ročník 2004-2005 - zde soutěžilo 7 cvičenek ve čtyřboji - hrazda, přeskok přes
kozu (skrčka), kladina a prostná
5. místo – Zuzana Nacházelová
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V kategorii 2002-2003 neměla Deštná žádnou závodnici.
Závody proběhly v přátelské atmosféře, děvčata se snažila a vydala ze sebe maximum.
Bylo patrné, že závodnice z Dačic chodí trénovat několikrát týdně a mají úplně jinou
úroveň cvičení. Oproti našim cvičenkám a děvčatům z Nové Bystřice, které chodí cvičit
jedenkrát týdně na dvě hodiny. Naše děvčata jim tedy ve všem nestačila a tak se
vyhlašování výsledků neobešlo bez slziček zklamání.
Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat našim rozhodčím za skvělou práci a všem
našim gymnastkám za krásné výsledky na závodech, za celoroční cvičení, za trpělivost,
houževnatost a nasazení s jakým nacvičovaly všechny nové sestavy. A už se spolu s Janou
Staňkovou moc těšíme, až se zase všichni sejdeme v tělocvičně.
Lenka Bobáková
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INZERCE A JINÉ

European Trailer Systems s.r.o., se sídlem
v Kamenici nad Lipou
přijme výrobní dělníky na HPP
Nabízíme :
 Nadstandartní
o finanční ohodnocení včetně náborového
příspěvku 5 000 Kč
o příspěvky zaměstnavatele na stravování,
příspěvek na dojíždění/svoz do zaměstnání
atd.
o třináctý plat dle výsledků firmy (50% - 150%)
 Moderní prostředí rozvíjející se výrobní
společnosti
 Práci vhodnou pro muže i ženy
Možnost i jako přivýdělek pro zaměstnané či
brigáda pro studenty
V případě vašeho zájmu zasílejte své životopisy na
e-mail marie.tumova@EdschaTS.com
nebo volejte na:
565 422 418 (paní Tůmová)
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FINANČNÍ PORADNA
Září 2017
Proč
pojištění odpovědnosti?
I těm nejopatrnějším
a nejšikovnějším lidem se může stát, že vytopí sousedy
při mytí se v koupelně nebo pračkou, dcera shodí v prodejně
drahou vázu, syn rozbije při fotbale okno.
Nebo vám uteče pes a způsobí dopravní nehodu, z vaší střechy
spadne sníh na sousedovo auto, dítě na kole způsobí dopravní
nehodu. Nešťastnou náhodou vylijete víno na koberec
v hotelovém pokoji, roztrhnete půjčené svatební šaty.
Neopatrností rozbijete zaměstnavatelem svěřenou věc a
dostanete ji k úhradě.
Život je plný nešikovných situací. Pojištění odpovědnosti
za vás zaplatí škody, které můžete sami způsobit. Škoda na
majetku nemusí být nikterak velká, ale na zdraví nebo ušlém
zisku poškozeného i v několika stech tisících Kč.
Cena za takovou smlouvu, která bude krýt, jak škody
způsobené mojí nemovitostí tak i škody, které způsobím sám
nebo moje rodina, jsou opravdu nízké - od 30 Kč měsíčně.
Rádi vám se vším poradíme na níže uvedeném čísle.

Akropol asistent 775 157 057
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