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Čtení v městské knihovně.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři Zpravodaje Deštenska,
vítám vás u aprílového vydání a přeji příjemnou četbu. Velikonoce máme
úspěšně za sebou, první aprílový den také a jestli vás někdo nachytal, tak
doufám, že jste tuto legraci vzali s úsměvem a dotyčnému to oplatili.
Připravili jsme pro vás opět plno zajímavého čtení v jednotlivých rubrikách,
pohodlně se usaďte a začtěte se do řádků tohoto zpravodaje.
Zasedání zastupitelstva města se bude konat 9. dubna v 18 hodin na městském úřadě.
Plesová sezona je pomalu za námi, alespoň v Deštné. Chtěl bych tímto poděkovat všem
spolkům, které tyto bály pořádají. Jsou nedílnou součástí kulturního života a není lehké
nalákat návštěvníky. Snad se všem podařilo prodat hodně lístků i tomboly a plesy jste si
dosyta užili i vy návštěvníci.
V posledních týdnech a měsících je na paškálu odpadové hospodářství, které se u nás od
nového roku změnilo. Chápu vzniklé rozpaky, otázky a připomínky. Žádal jsem vás o
trpělivost a děkuji za ni. Systém zatím funguje více méně tak, jak jsme si představovali, a
již nyní mohu říci, že právě díky vám všem město šetří náklady. Ke konci března vám byl
do schránek vložen bulletin, který se zabývá právě tematikou odpadů. Další budou
následovat. Postupně doplňujeme informace na webové stránky města. Nejčtenějšími
rubrikami jsou „čísla“ a „otázky a odpovědi“. Jsme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, je to
důležité pro správné nastavení systému pro potřeby Deštné a Lipovky. Oslovte zastupitele,
pište emaily, volejte.
Dovolím si, ač jsem avizoval, že nemám rád vyřizování neshod či názorů skrze zpravodaj,
poznámku k nařčení pana Stáry z podpásovky vůči mým úvahám o škole. Z jeho článku,
v únorovém zpravodaji o šetření nákladů mimo jiné i ve škole, jsem měl já i další občané
pocit, že má na mysli opravdu regulace ve škole. Ano, poté psal o podpásovce, proč? Vždyť
mé otázky byly obecné a chtěl jsem jen slyšet právě ty návrhy na šetření. Moc dobře si přeci
pamatuji svůj první rok, respektive první měsíce či týdny, po zvolení do funkce starosty
v roce 2010, když se vyjednávala výjimka z počtu žáků v naší základní škole (výjimka
z počtu žáků se musí udělovat každý rok tam, kde je počet žáků menší 17 na jednotlivou
třídu). Naši zastupitelé měli v té době pocit, že je nějaká regulace na místě, že by se měly
slučovat třídy a podobně? V hlasování o udělení výjimky z počtu žáků, což je
bezpodmínečně nutné pro chod naší školy, to byl právě pan Stára a paní Szutová, kteří byli
proti udělení. Proč tedy píše o podpásovce? Nechápu! Bál jsme se jen návratu té doby, kdy
byla otázka bytí a nebytí školy na pořadu dne. Dodnes se daří problematiku udělení výjimky
vyřešit a prodiskutovat natolik, aby byla udílena, i když to město stojí zhruba 1,3 mil Kč
ročně. Bez základní služby jako je škola bychom se museli stydět, nehledě na ekonomiku.
David Šašek, DiS., starosta
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jubilantům k významným narozeninám
Panu
Paní
Paní
Paní
Panu
Panu
Panu
Paní
Panu

Jaroslavu
Aleně
Marii
Miloslavě
Vladimíru
Lubomíru
Jiřímu
Ivaně
Danu

Drobilovi
Drobilové
Kublové
Škopkové
Žillovi
Drsovi
Štefkovi
Němcové
Fleischmannovi

z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Blahopřáli jsme

Paní Růžena Drsová oslavila 80. narozeniny, na fotografii s dcerou Ivanou.
Popřáli jí David Šašek a Hana Řepová.
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Paní Růžena Drsová oslavila krásné 90. narozeniny. Popřáli jí D. Šašek a J. Šváchová.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odpady v roce 2018
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
V dubnu to je pondělí 16.4. a 30.4.
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 dubnu bude v těchto termínech:
pátek 13.4. a 27.4. 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.
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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 dubnu 2018 otevřeno poslední sobotu v měsíci
28.4.2018 od 11:00 do 14:00. Mimo tuto dobu je elektro odpad 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.).
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.
Výpis prací technického úseku města Deštná v březnu 2018:
V čp. 119 je těsně před dokončením oprava bytu, zbývá položit podlahové krytiny a
namontovat kuchyňskou linku.
I přes veškeré upozorňování majitelů nemovitostí o zazimování vodoměrů, jsme letos
vyměňovali šest zamrzlých vodoměrů. Nalezení těchto poruch (pokud nám nezavolá sám
majitel), je velmi složité a technický úsek celý týden hledal poruchy. První poruchu jsme
hledali celou noc a den, až ji nakonec náhodou objevil majitel sousedního pozemku. Porucha
byla v šachtě, kde praskly rovnou tři vodoměry, šachta samozřejmě nebyla zazimována.
Další den nanovo. Našli jsme trasu, kde by to mělo být a po půldenním hledání, nám naštěstí
zavolal sám majitel, že se pro jistotu podíval do šachty. Další ráno, další porucha. Našli jsme
směr, kde by to mělo být a po projití, na zimu prázdných domů, jsme to našli. Ve všech
případech šlo o nedbalost majitelů vodoměrů, kteří ještě ke všemu neměli zastavený kohout
před vodoměrem, takže k opravě vodoměru, jim byla vyúčtována i uniklá voda.
Na stromech a keřích na náměstí a jinde byl proveden jarní sestřih, některé stromy byly
poraženy, za ně se již chystá nová výsadba.
Dále pak provádíme pravidelnou údržbu cest, chodníků, budov, vodovodu a úpravny,
kanalizace a ČOV a všeho dalšího nutného pro bezproblémový chod Deštné a Lipovky.
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.
Kůrovec v lesích kolem Deštné
V lesích kolem Deštné je hodně napadených stromů, které je potřeba co nejdříve odstranit
z lesa. Tam, kde je strom oloupaný, již brouk vyletěl do okolních stromů, proto je důležité
odtěžit i stromy v okolí. Žádáme tak majitele, aby se podívali do svých lesů a pokud tam
mají napadené stromy, aby začali s odstraňováním napadených stromů. Kolem starého lomu
je situace hodně kritická, město v této lokalitě odkoupilo nějaké lesy od společnosti, která
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byla v likvidaci a nestarala se o les. V nejbližší době začneme s těžbou, a pokud by někdo
z majitelů chtěl využít těžební společnosti, která pro nás bude těžit, zavolejte. V místě
obnovíme cestu, tak aby z této lokality šlo dřevo odvozit.
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
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Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy školního roku 2018/2019 se bude konat v pátek
13. dubna 2018 od 12:30 do 16:30 hodin v budově Základní školy.
Žádáme rodiče budoucích žáků 1. třídy, aby s sebou k zápisu vzali
doklady k ověření trvalého bydliště a údajů o dítěti (nejlépe Váš občanský průkaz a rodný
list dítěte).
Výukový program Velikonoce
V pondělí 26. března se žáci naší školy zúčastnili výukového programu spolku Most při
Diecézním katechetickém středisku v Českých Budějovicích, který byl zaměřen na blížící
se Velikonoce.
Pro žáky 1. - 4. ročníku byl určen program s názvem Velikonoční příběh. Děti si připomněly
postavu Ježíše Krista, příběh jeho narození, učení a smrti. Paní lektorka je upozornila, jak
důležité je přinášet svým blízkým radost.
Žáci 5. a 6. ročníku se seznámili s původem velikonočních svátků, dozvěděli se, jak se
jmenují jednotlivé dny Pašijového týdne, jaké tradice k nim patří a proč. Připomněli si i
křesťanské zvyky s tímto obdobím spojené. Některé informace pro ně byly již známé, jiné
ale byly nové a jistě přínosné.
Pro nejstarší žáky připravila lektorka velmi zajímavou prezentaci na téma Velikonoce
v umění. Seznámila je s motivy ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista na obrazech
známých malířů, jako byl Rembrandt, Giotto di Bondone, Matthias Grünewald či Mistr
třeboňského oltáře. Vedle hlavních motivů si žáci všímali i barev, tvarů a zajímavých
detailů, které je na obrazech zaujaly.
Mgr. H. Tomšů, Mgr. P. Havelková

Noc s Andersenem v ZŠ Deštná
Dne 23. března 2018 se ZŠ Deštná opět připojila k akci nazvané Noc s Andersenem, která
probíhala současně v mnoha knihovnách i školách po celé České republice. Hlavní
myšlenkou této zajímavé akce je podpora dětského čtenářství.
V letošním roce s námi ve škole nocovali žáci III., IV. a V. třídy.
Leitmotivem letošní pohádkové noci bylo 90. výročí vzniku krásné knížky Josefa Čapka
Povídání o pejskovi a kočičce, které si vzali za vlastní pro svou pohádkovou noc malí školáci
ze III. ročníku, a 80. výročí prvního vydání kreslených příběhů klubu Rychlých šípů, jejichž
hledání hlavolamu bylo tématem pro IV. a V. třídu.
Sešli jsme se v 17:00 ve vestibulu školy. Zde jsme si děti převzaly od rodičů, většina z nich
byla vybavena nejen spacáky a karimatkami, ale i buchtami, které přišly všem po náročném
večerním programu vhod.
V 18:30 zahájilo společné nocování krásné divadelní představení „Jak pejsek s kočičkou
pekli dort“, které si pro své spolunocležníky připravili žáci třetí třídy. Ti dál pokračovali ve
vlastním programu s paní učitelkou Bednářovou.
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Čtvrťáci a páťáci potom plnili čtenářskou část večera, při které hledali odpovědi na otázky
týkající se jednotlivých příběhů Jaroslava Foglara. Za jejich úspěšné zodpovězení dostali
žluté špendlíky, které jim umožňovaly bezpečný vstup do „Stínadel“, tedy do jednotlivých
částí školy.
Následně byli rozděleni do pětičlenných týmů. Těm Velký Vont předal zašifrované části
vontské kroniky s návodem, jak získat hlavolam. K jejich rozluštění ale potřebovali získat
klíč, který dostali až po úspěšném splnění nelehkých úkolů na pěti stanovištích.
Všichni své úkoly zvládli, rozluštili i Morseovou abecedou psaný vzkaz a na závěr úspěšně
objevili Ježka v kleci.
Odměnou jim bylo večerní promítání filmu Záhada hlavolamu na interaktivní tabuli.
Než jsme děti v sobotu ráno předaly jejich rodičům, dostaly od nás všechny pamětní listy a
drobný dárek, aby nezapomněly na tajuplnou noc strávenou ve škole.
Celá akce se povedla, my moc děkujeme vedení školy za podporu při její realizaci, rodičům
za důvěru a především všem dětem za nadšení a dobrou náladu, se kterými přišly i
odcházely.
Pavla Havelková, Zuzana Géblová a Bára Bednářová

Noc s Andersenem
V rámci akce Noc s Andersenem navštívily ve čtvrtek 22. března děti I. a II. třídy Městskou
knihovnu v Deštné. Paní Hana Liškařová měla pro děti připravený bohatý program a dětem
se akce moc líbila. Zvláště poutavé bylo čtení z knížky Josefa Čapka O pejskovi a kočičce.
Toto čtení měla paní Liškařová připravené společně s panem Františkem Tupým. Za celou
tuto zdařilou akci jim oběma moc děkujeme. V pátek dopoledne si pro děti I. a II. třídy
připravili žáci III. třídy pěkné divadelní představení - Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku
dort. Na závěr jsme si s dětmi ještě ve třídě přečetli pohádku. Akce Noc s Andersenem
pokračovala také ve čtvrtek a pátek odpoledne ve školní družině. Dětem se připravený
program líbil.
Mgr. H. Böhmová, Mgr. L. Říhová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v měsíci březnu
V měsíci březnu jsme se již všichni těšili na jaro, které pořád ne a ne přijít. Trochu nás
potrápily různé virózy, kvůli kterým jsme museli odložit březnová divadélka na duben.
Nevadí, již jsme v plné síle a těšíme se na ně.
Březen je měsíc knihy, a tak k nám do školky zavítala pohádková babička, která nám
přečetla pohádku. Místo dědečka nás navštívil pan ředitel školy a školky a také si pro nás
připravil legrační pohádky. Moc se nám to líbilo.
Jelikož jsme chtěli podpořit čtení rodičů dětem, tak jsme ve školce zřídili tzv.
„školkovskou knihovnu“. Rodiče nám zapůjčili různé žánry knih pro děti i dospělé a my si
je teď můžeme zapůjčit a těšit se z nových příběhů.
Následující dva týdny jsme měli ve znamení dopravy a hospodářských zvířat. Chodili
jsme na vycházky a pozorovali různé dopravní prostředky. Také jsme se vydávali
k ovečkám, které jsme zatím neviděli, ale náhodou jsme na cestě potkali kohouta a slepičky,
tak jsme si je mohli pořádně prohlédnout.
Ve školce nás také navštívil milý pán se zvířátky. Měli jsme možnost si pohladit ježka a
zjistit, že vlastně vůbec nepíchá. Dále jsme si pohladily sovičky a potěžkali výra. Ze zvířátek
jsme byli okouzlení a dozvěděli jsme se i něco nového z jejich života.
Zbývající dva týdny se nesly ve znamení jara a Velikonoc. Písněmi jsme vynášeli paní
Zimu, kterou jsme pod kostelem sv. Ottona vhodili do Deštenského potoka a ozdobenými
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proutky jsme zde vítali jaro. Také jsme si zaseli osení a potom jsme každý den pozorovali,
jak roste. Dále jsme se snažili, co nejvíce si přiblížit tradice českých Velikonoc. Nad obrázky
a předměty, které patří k Velikonocům, jsme si vyprávěli, vyrobili jsme si kuřátka a
velikonoční zápichy do osení.
Na škaredou středu jsme navštívili lední revue v Soběslavi. Byli jsme nadšení, jak oživly
postavičky z pohádek Walta Dysneyho. Moc se nám to líbilo a doufáme, že příští rok
budeme moc revue opět navštívit.
Poslední březnový týden jsme také ukončili kurz bruslení. Jezdili jsme na něj s nadšením,
vraceli se plni zážitků a dobrých pocitů z úspěchů na ledě. Na poslední hodině se s námi
rozloučil i lední medvěd a trenéři nám předali diplomy.
V dubnu nás čeká čarodějnická slavnost, na kterou se vydáme společně s rodiči a na závěr
si opečeme buřty. Přesné datum slavnosti stanovíme podle počasí, tak sledujte nástěnky
v MŠ.
Všem čtenářům zpravodaje přejeme krásné jarní dny, plné slunce a radosti. A pokud byste
se chtěli přidat k nám do školky, do naší skvělé party, tak zápis do naší MŠ proběhne
3.5.2018. Všichni jste srdečně zváni!
Krásné jarní dny přejí učitelky MŠ
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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 pouze 61 Kč. 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 DUBEN 2018

03.04.
04.04.
05.04.
06.04.

ÚT
ST
ČT
PÁ

Vločková
Hrachová
Zelná
S mas. rýží

Mexický guláš, rýže
KNEDLÍK
Zapeč. rybí filé, brambor, mrkvový salát, čaj
Vepř. maso s červ. fazolí, penne, čaj
Květák s vejci, brambor, okurkový salát, čaj

09.04.
10.04.
11.04.
12.04.
13.04.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Brokolicová
Krupicová
Přidělaná
Z vaj. jíšky
Fazolová

Krůtí nudličky po čínsku, rýže, čaj, moučník
Svíčková na smetaně, knedlík, čaj
Hrachová kaše, uz. krk., chléb, okurka, čaj
Vepř. maso po italsku, těstoviny, čaj
Kynuté knedlíky, žahour, čaj

16.04.
17.04.
18.04.
19.04.
20.04.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Kapustová
Rybí
Čočková
S kapáním
Bramborová

Smažený kuřecí řízek, bramb. kaše, obloha, čaj
Vepř. maso na slanině, těstoviny, čaj
Vepř. krk. pečená, brambor, dušená mrkev, čaj
Ptáčková omáčka z hov. masa, rýže, čaj KNEDLÍK
Špagety s mletým masem a krájenými rajčaty

23.04.
24.04.
25.04.
26.04.
27.04.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Rajská
Hovězí s cizrnou
Z mích. luštěnin
Pórková
S játr. rýží

Kapustový karbanátek, brambor, kompot, čaj
Hov. maso vař., kop. omáčka, knedlík
Srbské rizoto s kuskusem, okurk. sal., čaj
Kuře na paprice, knedlík, čaj
Vepřový guláš, chléb, čaj
KRUPICOVÁ KAŠE

Česneková

Zapeč. těstoviny s brok. a uz. masem, rajský sal.

30. 04. PO

Z NAŠÍ KNIHOVNY
Staré pranostiky praví: „Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam
budem.“
Letošní duben dává této pranostice za pravdu. Zima se nechce vzdát své
vlády a jaro už netrpělivě vystrkuje lístky z pupenů a květy ze země.
Každoroční boj, který jaro dříve nebo později vyhraje. Už se nemůžeme dočkat, až shodíme
těžké kabáty a bundy, čepice a rukavice a vklouzneme do kraťasů a triček.
Ale ještě než tato chvíle nastane, vrátíme se alespoň na vteřinku do minulého měsíce,
abychom se s vámi podělily o události v knihovně.
V březnu nás dvakrát navštívila družina. V první besedě jsme si povídali o jaru v domnění,
že už to dlouho nebude trvat a bude teploučko. Opak je pravdou.
Druhá beseda probíhala v duchu Velikonoc. Povídali jsme si o zvycích, velikonočních
dobrotách a pomlázce, o významu barvení vajíček, o symbolech jara. Rozcházeli jsme se
správně naladěni a natěšeni na velikonoční prázdniny.
Ve čtvrtek 22. března proběhla v knihovně Noc s Andersenem. Vlastně bychom měli říci
dopoledne. Do knihovny za námi přišli žáci 1. a 2. třídy, abychom si pověděli něco málo o
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vzniku tradice Andersenových nocí a také abychom se věnovali letošnímu tématu – knize
Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce.
Samozřejmě, že většina dětí pohádky o pejskovi a kočičce zná, ale my jsme si pozvali hosta,
pana Františka Tupého, který společně s Hanou Liškařovou přečetl dětem zdramatizovanou
pohádku O panence, která tence plakala. Děti pak plnily úkoly, které můžete vidět vystavené
v knihovně.
Pan Tupý přišel v hasičském zásahovém úboru a tím dětem připomněl blížící se 140. výročí
vzniku hasičského sboru v Deštné.
Akce se povedla, děti odcházely spokojené. Další úkol, který jsme nestihli, dodělávaly děti
ve škole druhý den, kde měly na programu také Andersena.
Máme pro Vás opět pár nových knih: detektivku Dominika Dána Kořeny zla, Počátek Dana
Browna a jiné.
Pěkný duben všem a těšíme se na vás v knihovně. LiSt.

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Zpívalo se všude
Jak jinak by vzniklo pravdivé rčení "Co Čech, to muzikant", nebo
Smetanovské "V hudbě je život Čechů!". Nebudu opakovat význam
hudebnosti v životě praSlovanů, nebo staletou tradici lidového zpěvu u nás.
Bylo tomu tak i v naší deštenské krajině. Dosud nenarození človíčkové
slyšeli v lůně matek jejich zpěv, zněl také u kolébek, ve škole i v kostelích,
o lidových slavnostech, v práci. Muzikanti a zpěváci byli u veřejnosti vážení. Důkaz toho,
z počátku 20. století, zachytila deštenská rodačka a učitelka Emilie Vejžvaldová (18911929). Některé zajímavosti se dovídáme z jejích národopisných záznamů: "Naši deštenští
zpěváci, třeba Jan Čáp, Jan Eliáš, Karel Zadražil, nebo Petr Růt-Šábes, mi předali svoje
starobylé, ručně psané zpěvníky, do úschovy. Byly v nich písně duchovní, ale i hodně
světských k různým příležitostem". Dobře známi byli též kostelní zpěváci - například
bednář Tomáš Veber, truhlář Vojtěch Štipl, punčochář Karel Kukačka, pekař Jan Eliáš...
Zpívalo se běžně při práci, v truhlářských dílnách u Štipla nebo u Kadeřábka, ve Veberově
bednárně, v chalupách při tkalcovině i u domácí práce. Aloisie Kubová z Drunčí
vzpomínala, jak s otcem při tkaní u stavu stále zpívali, jinak by únavou usnuli! A v teplých
večerech se ozýval zpěv před chalupami – třeba v Adamské ulici vzal zedník Jan Janura
helikonku a spustil Alou páni muzikanti, nebo oblíbenou O bitvě u Kolína a generálovi
Laudonovi.
Švecova babička ráda zpívala rozpustilou Já mám holku jako ječmen a já pro ni tejden
brečel.... A další žertovná od Kateřiny Veberové: U panského dvora /báby jdou z Tábora/
kruchovky v nůši nesou, /zajdou do krámečku/ píjou kořaličku/ až se jim brady třesou.
Učitel z Pluhova Žďáru (nejmenovaný, pozn. F. K.), složil písničku o Mostečným s
lechtivým textem: V tej Mosteckej strouze mezi horama /nesmíš holka zapřít/ že jsi
nedala....zpívala se i taková, že Na Škvárovně (deštenský hostinec v čp. 38) už vám chlapci
za holkama jiní choději...
Ani byste nevěřili, milí čtenáři, jaké příjemné ticho bylo tehdy v krajině - jasně jsme
slyšeli skřivánky nad sebou, zabučení krávy, zdáli občasné zařehtání koně, a také zpěv
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rolníků – při orání, nebo od žen, obracejících seno při sušení. Vzácností nebylo zaslechnutí
pískání lokomotivy z Kardašovy Řečice.
Lidovou zpěvnost udržovali a rozvíjeli především naše školy, četné pěvecké spolky, lidoví
muzikanti zpívající v mezihrách skladeb. V Deštné bylo zásluhou divadelních ochotníků, že
předvedli řadu zpěvoher-operet, vděčně přijímaných obecenstvem! Po částečném útlumu
místních kapel koncem 20. století, objevují se další pokračovatelé hudby a zpěvu u nás.
Příkladem je hudební soubor sv. Jana Křtitele, vedený paní Evou Kadlecovou, trvale
udržující památku deštenských lázní a kaple sv. Jana Křtitele.
F.K.
P.S. Odkaz na publikaci F. Kvapila
"Jdou muzikanti pohádkou"O zpěvu a hudbě na Deštensku.
Vydalo město Deštná, 2009.

LÉKÁRNA DEŠTNÁ
COREGA fixační krém bez
příchuti 40 g
Pro pevnou fixaci zubní náhrady
až 8 hodin.
Nyní v nabídce lékárny za cenu
79 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
ORDINACE DĚTSKÉ LÉKAŘKY
Očkování proti klíšťové encefalitidě
Vzhledem k loňskému rekordnímu výskytu klíšťových encefalitid v jižních Čechách
doporučujeme před sezónou očkování proti klíšťové encefalitidě. K zlepšení
proočkovanosti jsme na měsíc duben zlevnili vakcíny a máme je stále dostupné v ordinaci
(na očkování se není třeba objednávat a lze využít příspěvky zdravotních pojišťoven).
Příjemný a klíšťaty nerušený začátek jara všem obyvatelům Deštenska přejí
PLDD MUDr. Jana Sedláčková a sestra Martina Michálková
tel. č.: 725 37 30 32
e-mail: ja.sedlackova@seznam.cz
www.pediatr-recice.cz
www.facebook.com/pediatrrecicedestna/
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KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROBLEMATIKA ODPADŮ TROCHU ŠÍŘEJI
Dnes se nechci zabývat problematikou odpadů v Deštné, ale odpady, zejména plastovými,
obecně. Jak již jsem psal ve svém prvním článku, nevidím jako samospasitelné třídění
odpadů, ale snižování jejich produkce a to nejen ze strany samotných výrobců, což běžný
člověk neovlivní, ale také ze strany samotných spotřebitelů, což ovlivnit můžeme.
Chtěl bych se se čtenáři podělit o pár informací, které jsem volně posbíral v různých
článcích na internetu. Jedná se o alarmující fakta doplněná čísly. Plasty v podobě odpadu
nás totiž obklopují ze všech stran. Je zjištěno, že jen do moří se vyhodí asi 8 mil. tun plastů
ročně. Pro lepší představu to je více než 1 kg na obyvatele této planety včetně těch, kteří
moře nemají, prostě v přepočtu na každého z nás. Odhad říká, že do roku 2050 bude
v mořích více plastů než ryb (podle hmotnosti). Plasty se postupně rozkládají na tzv.
mikroplasty, což jsou částice velikosti od 5 mm až po prakticky neviditelná vlákna. Na tyto
částice se postupně v moři nabalují řasy, ale i další volné částice, jako vysoce toxické
pesticidy typu DDT a podobně. Např. ve Středozemním moři, které je prakticky uzavřené a
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také nám nejblíže, plave na 1 km² asi 1,2 milionů kousíčků mikroplastů. Mikroplasty si ryby
a další mořští živočichové potom snadno spletou s potravou (voní stejně) a po jejich pozření
se dostávají částice plastů do potravinového řetězce. Ta ryba buď uhyne, nebo se dostane až
na náš stůl.
To, že mikroplasty požíváme s potravou, se již ví. Ví se i to, že moderní plastové výrobky
nejsou biologicky odbouratelné. Pouze zatím není přesně zjištěno, jestli a jak moc jsou
mikroplasty pro člověka škodlivé. Výzkum teprve začíná, přičemž je problém, kde najít
kontrolní vzorek, tedy lidi, kteří s mikroplasty nepřicházejí do styku. Ovšem už se ví, že
plasty 1) jako takové jsou toxické, 2) navazují na sebe další toxické látky a 3) poškozují
buňky, mikročástice svou strukturou dokáží buňky doslova probodnout. A navíc plastů
přibývá, tedy stoupá míra zatížení na lidský organismus. Jen plastových lahví se ve světě
každou vteřinu prodá odhadem 20.000 kusů. Zarážející je, že nejčastěji na balení pitné vody
a to i v zemích, kde zdraví nezávadná voda teče z kohoutku (tedy – viz dále).
Mnozí si pod pojmem plast představí PET-láhve nebo igelitové tašky, jenže to je příliš
zjednodušené. Mikroplasty vznikají také otěrem pneumatik a podrážek obuvi, barev ze
silničního značení, nátěrů lodí, opotřebováváním (praním) oděvů atd. Přidávají se také třeba
do zubní pasty. Ne zrovna vhodné je balení potravin přímo do plastových obalů. S tím se
setkáváme denně – maso, uzeniny, sýry atd.
Dosavadní výzkum výskytu plastů byl zaměřen zejména na moře, ale i když nás dostupná
fakta odradí od konzumace mořských ryb, moc si tím nepomůžeme. Ukazuje se, že plasty,
tedy konkrétně mikroplasty, jsou i jinde kolem nás. Přesněji všude kolem nás. Jsou ve
vzduchu venku, v domech, v bytech. Jíme je v soli, cukru, medu, dalších potravinách.
Pijeme je ve vodě. Nejsou tedy ušetřeni ani abstinenti, ani pivaři. Podle výzkumu 72 – 94 %
vzorků pitné vody po celém světě obsahuje mikroplasty. Zajímavé je, že snad pouze u nás
ne, člověk se dočte, že u nás je v tomto směru pitná voda naprosto bezpečná a jedná se jen
o strašení lidí. Podle státního zdravotního ústavu se však výskyt těchto vláken nesleduje,
protože k tomu není žádný důvod. (tečka) Jestli by však nebyl na místě spíše otazník.
Obdobný stav, ne-li horší, jako v kohoutkové vodě byl však zjištěn i ve vodě balené.
Většina plastů končí v moři, protože není v lidských silách vše recyklovat, a jelikož rozklad
plastů je velice pozvolný, plasty se v moři hromadí. V Tichém oceánu se pohybuje
odpadková skvrna velikosti Španělska. Plasty jsou vyplavovány na pobřeží. Problémem je
to tam, kde jsou pláže určené pro turisty. Na plážích ostrova Bali, kam pořádají zájezdy i
naše cestovní kanceláře, denně odklidí asi 100 tun odpadu.
Česká republika patří mezi nejlepší „třídiče“ odpadu v rámci EU. Jenže stejně více než
polovina již vytříděného odpadu končí ve spalovnách nebo na skládce. To potvrzuje i
Ministerstvo životního prostředí. Spaluje se dokonce nejen už vytříděný plast, ale i z něj již
vyrobený granulát. Vyrobit plast z primární suroviny (ropy) je totiž levnější, nový plast je
vizuálně hezčí a recyklace se mnohdy ani nevyplácí. V Evropě tvoří recyklované plasty
dokonce pouhých 6% hmotnosti výrobních plastikářských vstupů. Má tedy třídění a na to
vynaložená energie vůbec smysl? Doposud od nás největší množství vytříděných plastů
odebírala Čína, avšak již se tomu začíná bránit, protože má svých plastů dost. A pokud Čína
odebírá, tak požaduje čisté suroviny, např. čisté PET láhve a ne slisovaný veškerý plastový
odpad, jak tomu bylo doposud. A tak se u nás už začíná plastový odpad hromadit a leckde
už svozové firmy zvyšují poplatky. Co tedy s těmi odpady budeme dělat? To je ta ekologie,
že je budeme třídit a pak vytříděné pálit?
Ant. Stára
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------VLAJKA PRO TIBET
V minulém čísle Zpravodaje jsem si přečetl, že zastupitelstvo schválilo vyvěšení vlajky
Tibetu. Údajně kvůli porušování lidských práv v Tibetu komunistickou Čínou.
Snažil jsem se proto něco o Tibetu zjistit. Historie Tibetu je dlouhá a složitá. Zajímavý je
rok 1903, kdy provedli Britové invazi do této země z důvodu její strategické polohy a
Tibeťané museli přijmout řadu britských podmínek a stali se v podstatě britským
protektorátem. Současně ale Britové prohlásili, že uznávají nároky Číny na autoritu nad
Tibetem. Tibet, který do té doby asi 200 let patřil pod čínskou správu, vyhlásil v roce 1913
nezávislost, která však nebyla čínskou vládou nikdy uznána. Avšak Čína, tato obrovská
země, měla v té době, jak se říká, jiné starosti, takže situaci začala řešit až někdy v roce 1951
v souvislosti s nástupem komunistů k moci. Do té doby byla v Tibetu tzv. teokracie, neboli
vláda kněží, v tomto konkrétním případě lámů s nejvyšším Dalajlámou. V zemi byly stovky
klášterů plných kněží a mnichů, kteří měli na práci pouze modlení. Byl zde v podstatě
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feudálně otrokářský systém, kdy obyčejní lidé byli nevolníky nebo otroky těchto mnichů.
Jedná se o 50. léta 20. století, avšak zde byl ještě středověk! Takový izolovaný ostrůvek
uprostřed civilizace. Všechna půda patřila klášterům. Negramotní nevolníci se zadlužovali
systémem daní a úroků. Když už nemohli platit, stávali se z nich otroci. Otroka bylo možné
týrat, mučit a jinak nutit k poslušnosti. Život otroka neměl žádnou cenu, mohl být přikován
řetězem, mučen hlady, byly jim vypichovány oči a lámány či usekávány končetiny. Lámové
si oblíbili talismany z useknutých lidských paží či nohou. U nás obdivovaný Dalajláma měl
v té době asi 4.000 otroků. Tehdy by zde skutečně bylo místo pro bojovníky za lidská práva!
Pro ty nevolníky a otroky byl zásah Číny vlastně vysvobozením. Nelíbilo se to ale
samozřejmě lámům, kteří proto zorganizovali povstání za podpory Američanů (peníze,
zbraně, výcvik), kteří si byli dobře vědomi strategické polohy na hranicích komunistické
Číny, a proto využili příležitosti k prosazování svých zájmů. Jenže povstání bylo Čínou
potlačeno a tibetská vláda byla zrušena v roce 1959 a současně byl zrušen feudalismus a
otrokářství a od té doby dochází k zrovnoprávnění žen, přichází pozemková reforma,
veřejné školství, investice do infrastruktury, stavby továren. USA i nadále nepřestala
s podporou podvratných útoků proti Číně, Dalajláma se dokonce ocitl na výplatní listině
americké CIA.
Lidé, kteří neznají nebo nechtějí znát historii Tibetu a ignorují pokrok, kterého Tibet pod
čínskou vládou dosáhl, potom 10.3. vyvěšují tibetské vlajky. Zejména v posledních letech,
kdy se stává Čína rychle rozvíjející zemí, tak je všechno dobré, když to pomůže Číně
uškodit. Ovšem všechny ty neziskové organizace, financované zejména ze zahraničí, si
neuvědomují, že to Čínu sice uráží, ovšem nám a našim obchodním vztahům to škodí. Nebo
o to možná právě jde. Ano, ono skutečně asi nejde ani tak o podporu Tibetu, jako o snahu
destabilizovat Čínu. Země, které si totiž uvědomují význam Číny, už tibetské vlajky
nevyvěšují. Tak jsme se na to vrhli pro změnu u nás. Co tím chceme docílit? Vrátit Tibetu
středověké podmínky? Zpochybňovat územní celistvost Číny? Proč nevyvěšujeme vlajku
Podkarpatské Rusi, kam máme dokonce blíže než do Tibetu? Vždyť se jednalo o součást
naší republiky a nyní je součástí Ukrajiny. Proč nevyvěšujeme vlajku Katalánska, které chce
rovněž samostatnost? Nyní aktuálně turecká armáda vtrhla do Sýrie a přivlastnila si část
území. Budeme vyvěšovat vlaku Sýrie a protestovat proti Turecku? Asi ne, protože pozor,
Turci jsou přeci v NATO, takže to je jiná situace. Nebo naopak proč jsme podporovali
odtržení Kosova místo, abychom uznávali územní celistvost Srbska? A proč se nyní
nezastáváme utlačovaných Srbů v islámském Kosovu? Jenže ono se jaksi něco hodí a něco
nehodí. Tibet je asi více v módě. Nebo se někomu líbí na vlajce ti dráčci či sluníčko?
Nejsem historik, ani odborník na Tibet, tyto informace jsem posbíral všude možně. Nemusí
se mnou každý souhlasit nebo mě může někdo opravit. Nejsem ani tak naivní, abych si
idealizoval Čínu. Ale kdo z nás byl v Tibetu a ví, jak to tam nyní skutečně vypadá? Kolik
toho vědí o historii Tibetu zastupitelé, kteří takto rozhodli? Docela rád bych se dozvěděl,
jaká že ta lidská práva jsou v tom Tibetu vlastně porušována. Takto je to jenom fráze a
vyvěšování tibetské vlajky bezmyšlenkovité zařazení se do poslušného stáda. A o to více
bych si to vyvěšování rozmyslel, když se jedná o budovy státních institucí.
Ant. Stára
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BŘEZEN V LETECKÉM MUZEU
DEŠTNÁ OČIMA KHL
Uplynulý měsíc se z pohledu činnosti našeho Klubu historie
letectví Jindřichův Hradec nesl ve znamení příprav několika
různých akcí. Tou hlavní bylo pokračování v renovaci
repliky Spitfire z filmu Tmavomodrý svět, kterou máme zapůjčenou od Zdeňka Pletichy na
20 let. Dalšími byla beseda s pilotem kosmonautem plukovníkem Oldřichem Pelčákem z
Prahy, dále přípravené práce na obměně některých částí expozice v Leteckém muzeu
Deštná. O těch se zmíním více příště.
Nejprve bych se rád věnoval renovaci Spitfire. První z březnových brigád lze pojmenovat
jako: NÁŠ SPITFIRE V ČESKÉ TELEVIZI v sobotu 10. března 2018. Brigádě předcházel
pracovní pátek v podání Radka Nováka, Jardy Hrůši a Karla Vlka. Připravili mašinu tak,
abychom na ní mohli pracovat druhý den od rána. To pak šlo nejprve o přebroušení jedné
výškovky, posléze její natažení dvousložkovým lepidlem a položení první, později druhé
vrstvy plátna. Poté kolegové Novák a Vláďa Vondrka, včetně Jardy Hrůši a mě, začali
pracovat na křídle. Kolem 11 hodiny přijel štáb České televize, redakce České Budějovice,
který za námi poslal jejich šéf a náš kolega z Klubu Aleš Hazuka. Hlavní natáčení probíhalo
nad opravovaným křídlem Spitfire, kdy Radek Novák popisoval na kameru postup oprav.
Součástí natáčení byl ve 12:15 hodin živý vstup redaktora Martina Štěpánka do Zpráv ČT
24. Poté jsem řekl pár vět já a štáb kolem 12:45 hodiny odjel. Brigáda pokračovala na
výškovce, ale především na štukování trupu a chladiče Spitfire.
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Protože se celkové opravy vyšplhají bezmála na 70.000 Kč, zřídil náš Klub 7. března
2018 účet „SPITFIRE“ na veřejnou sbírku. Je nám totiž jasné, že bez pomocí zvenčí tuto
překrásnou mašinu jen stěží opravíme. Konec veškerých oprav předpokládáme na jaře roku
2019, následně pak vystavení Spitfire u Leteckého muzea Deštná jako venkovní exemplář.
Další z brigád nese podtext: SPITFIRE SKORO CELÝ V LAMINU. Jednalo se o další
etapu renovace filmové repliky našeho Spitfire. Předcházela jí práce Radka Nováka a Jardy
Hrůši během týdne. V rámci sobotní brigády 17. března kolegové pod vedením R. Nováka
natáhli nový povrch lamina na druhé křídlo a podstatnou část trupu. Akce se dále zúčastnil
Jarda Hrůša, Vláďa Vondrka, Martin Stoklasa, Karel Maršík, Vláďa Běhal a Franta Štěpka.
POZVÁNKA NA BESEDU. Kdo se zajímá o historii našeho vojenského letectví,
jistě zná kultovní aviatickou prvotinu Etudy vonící luftem a za dalších osmnáct let
vydané Oprášené etudy vonící luftem. Napsal je v roce 1993 a 2011 vojenský stíhací a
posléze dopravní pilot Václav Vašek. Tento český král MiG-29 se po patnácti letech
vrací do Jindřichova Hradce.
Plukovník v. v. Ing. Václav Vašek, mezi přáteli přezdívaný „double Vendy“, je
skutečnou legendou československého poválečného letectva. Řadu let byl členem
světoznámé předváděcí vojenské Tygří letky, s kterou reprezentoval naši vlast na
významných tuzemských i evropských leteckých dnech. V kokpitu vojenských a
později civilních strojů nalétal šestnáct tisíc hodin. V současné době zastává post
inspektora bezpečnosti letu na Úřadu pro civilní letectví České republiky.
Václav Vašek, s nímž se někteří Jindřichohradečáci mohli setkat při základní
vojenské službě, sloužil nejprve v letech 1975-1987 u 11. stíhacího leteckého pluku v
Žatci, posledních sedm let jako velitel pluku. V období 1987-1990 byl zástupcem
velitele 3. divize protivzdušné obrany státu. Jako náčelník stíhacího letectva armády
ČSFR byl v roce 1992 před rozpadem Československa zařazen do skupiny, která měla
připravit rozdělení letectva mezi Českou a Slovenskou republikou. Svůj poslední
vojenský let uskutečnil 22. února 1994.
Václav Vašek je známý svým jasným a logickým uvažováním, je velkým odpůrcem
lidské hlouposti a bezpáteřnosti. Také proto se čas od času dostával do střetu s velením
armády, ať už v době socialismu s dlouholetým ministrem obrany ČSSR generálem
Martinem Dzúrem, nebo po Listopadu 1989 s ministrem obrany České republiky
Antonínem Baudyšem. Právě po sporu s Baudyšem naši armádu raději opustil a
nastoupil dráhu dopravního civilního pilota. Nejprve působil v období 1994-1996 u
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společnosti Top Air, poté v letech 1996-2009 u ČSA. Svoji kariéru dopravního pilota
(prozatím) uzavřel v roce 2014 u firmy Travel Service, u níž létal od roku 2010.
V pilotním zápisníku V. Vaška figurují letouny od sportovních a výcvikových, přes
moderní vojenské stíhačky, až po současné dopravní stroje. Jde například o L-13
Blaník, L-29 Delfín, L-39 Albatros, MiG-21, MiG-23, MiG-29, L-410 Turbolet,
Beechcraft-1900, TU-154, Boeing 737 (400-900) a Airbus A 320Family, usedl i za knipl
JAS-39 Gripen.
S double Vendym jsme se po dlouhé řadě let náhodně setkali 10. února 2018 na
Reprezentačním plese letců v Praze. Právě tam se zrodil jeho příslib vrátit se do
Jindřichova Hradce vzpomínat na svůj bohatý život letce. Rádi bychom všechny
zájemce o toto setkání srdečně pozvali jménem Klubu historie letectví Jindřichův Hradec
na besedu: „VÁCLAV VAŠEK - ETUDY VONÍCÍ LUFTEM“. Akce se uskuteční v pátek
20. dubna 2018 od 18 hodin v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka. Vstup je volný.
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! Krásné jaro vám všem!
Vladislav Burian

Foto: Poslední jarní brigáda během renovace Spitfire, sobota 24. března 2018. Zleva: Jan
Brašna, Karel Vlk a Michal Zeman při laminování trupu letounu. (Foto: Vladislav Burian;
archiv KHL J. Hradec)
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DEŠTENSKÁ PROČ
Proč se ulice Bílkova jmenuje Bílkova?
Bílkova ulice začíná u rodného domu, ve kterém se Tomáš Václav Bílek 30. září 1819
narodil.
Jeho otec byl kovář, který pět let po narození Tomáše zemřel. Syn nešel v otcových
šlépějích, ale věnoval se studiu. Nejprve v Jindřichově Hradci na gymnáziu, následně
absolvoval filosofická studia v Praze, spolu s Karlem Havlíčkem. Složil zkoušky z klasické
filologie, rakouských dějin, estetiky, pegagogiky a českého jazyka.
Ve svém prvním zaměstnání působil jako auskultant na malostranském gymnáziu (1841 –
1843). Byl i soukromým vychovatelem princů rodu rohanského. Od roku 1944 pracoval
jako suplent na gymnáziu v Litoměřicích. Zde se seznámil s Čelakovským a Jungmannem.
Jako profesor působil na gymnáziu v Písku od roku 1848. Proslavil se zde pořádáním
nedělních přednášek s přírodopisnou tématikou pro širokou veřejnost. Roku 1853 byl
jmenován ředitelem gymnázia v Hradci Králové. O čtrnáct let později se stává ředitelem
akademického gymnázia v Praze. Byl mimořádným členem Královské české společnosti
nauk.
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V roce 1873 byl náhle penzionován. Důvodů bylo asi hned několik, hlavně politických.
Ministerskému radovi se nelíbilo, že nepodpořil při volbách v roce 1870 vládní kandidáty.
Důvodem mohly být i stížnosti Němců na německém malostranském gymnáziu, aby poté
nahradili všechny české profesory. V důchodu se Bílek věnoval vědecké a spisovatelské
činnosti.
V roce 1864 věnoval, v rámci dobročinnosti, škole v Deštné 168 knih a mnoho učebních
pomůcek. Založil také nadaci na podporu školních děti v
Deštné.
Svojí rozsáhlou historickou tvorbou přiblížil čtenářům
období útlaku po bitvě na Bílé hoře (nejznámější kniha je
Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618).
Zemřel 6. března 1903 v Karlíně. Pohřben je na Olšanských
hřbitovech.
Dne 8. srpna 1920 byla na jeho rodném domě v Deštné
odhalena pamětní deska.
Pro zajímavost, v Praze Dejvicích, kde žiji víc jak 40 let v jednom domě, bydlí i pravnučka
T. V. Bílka.
Jitka Šnorková
Pozn.:
Rohanský rod – jeden ze šlechtických vládnoucích rodů v Evropě. Hlavní rodová linie se v
době Francouzské revoluce přesunula do habsburského soustátí, kde našla trvalé útočiště v
Čechách, přijala německý jazyk jako mateřský a po druhé světové válce odešla do Rakouska
a Velké Británie.
Auskultant – právník, absolvent právnické fakulty, který se praxí u soudu připravoval ke
složení soudcovské zkoušky.
Suplent – zástupce vysokoškolského profesora, zatímní středoškolský učitel.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DEŠTNÁ
Jednotka
V březnu absolvovali velitelé a strojníci jednotky Deštná a jednotky Lipovka pravidelné
školení na hasičské stanici Jindřichův Hradec.
V dubnovém čísle zpravodaje představíme hasiče - specialisty jednotky Deštná. V deštenské
jednotce máme hasiče-specialisty na obsluhu motorových pil (OMP), nositele dýchací
techniky (NDT), technika ochrany obyvatel (TOO) a absolventa kurzu základů zdravotnické
pomoci (ZZP).
Při výjezdu k zásahu na odstranění padlých nebo nebezpečných stromů mohou používat
motorovou pilu pouze ti hasiči, kteří jsou držiteli oprávnění na obsluhu motorových pil při
zásahu. Pro získání tohoto oprávnění je nutno absolvovat 64 hodinový výcvik obsahující
teoretickou a praktickou část a poté každoročně 8 hodin proškolení. V jednotce Deštná jsou
držiteli tohoto oprávnění 4 hasiči, a to Milan Menčík st., Jiří Bušta, František Tupý a Bc.
Miroslav Přibyl.
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Pro případ zásahu v nedýchatelném prostředí disponuje naše jednotka hasiči, kteří jsou
držiteli oprávnění k používání izolačních dýchacích přístrojů. Pro získání tohoto oprávnění
je nutné absolvovat 16 hodinový výcvik skládající se z teoretické části a praktického
výcviku v polygonu v Českých Budějovicích. Oprávnění NDT disponuje v jednotce Deštná
12 hasičů, a to Ing. Petr Janota, Pavel Přibyl, Jiří Bušta, Jaroslav Petrů, Vlastimil Prágr, Jan
Aujezdecký, Tomáš Jílek, Milan Menčík ml., Kamil Šindelář, František Tupý a nově Jan
Jílek a Lukáš Přibyl.
Absolvent kurzu základů zdravotnické pomoci funguje v jednotce jako garant a metodik
v případě poskytování předlékařské pomoci osobám zraněným při zásahu. Technik ochrany
obyvatel je součástí krizového štábu při likvidování následků živelních pohrom.

František Tupý – OMP, NDT, TOO a ZZP jednotky Deštná

Bc. Miroslav Přibyl – OMP jednotky Deštná

Jaroslav Petrů – NDT jednotky Deštná

Kamil Šindelář – NDT jednotky Deštná
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Jan Aujezdecký – NDT jednotky Deštná
(Jan)

Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Rok 1918 – další události v Deštné v roce vzniku
Československa.
Divadlo – Deštenští akademici (vysokoškolští studenti
Vladimír Pelikán, Josef Klik, František Vichra) se tehdy
opravdu starali o kulturu. Začátkem roku 1918 sehráli divadelní hru F. X. Svobody „Směry
života“, 27.08.1918 drama F. V. Krejčího „Povodeň“, 01.09.1918 veselohru „Pojď na mé
srdce“ a v říjnu drama „Jindra“. Z výtěžku těchto her dali obecní knihovně 68,52 korun.
„Rekvisice“ – v únoru byly v obcích přísné rekvisice brambor. Deštná měla zásobu
brambor, ale na tu došlo až v červnu 1918. Okamžitě se mělo odvést 52q brambor
rekvírovaných a uložených v obecní stodole. Jednohlasně bylo usneseno nařízení tomuto
nevyhovět pro naprostý hlad našeho lidu. Protože bylo obecně známo, že lidé by si nenechali
odebrat uložené zásoby, a že by použili i násilí, tak brambory odvezené nebyly. Byl vylíčen
C. k. okresnímu hejtmanství skutečný stav „bědy lidské“ v Deštné, kdy toho času ani
borůvky ani houby nerostou, aby jimi lidé jakousi náhradu obdrželi a nebyli v naprostém
hladu.
Ceny všech potřeb rychle stoupaly, naproti tomu platy zůstávaly zhruba na předválečné
výši. Například: boty v roce 1918 stály 260,- korun, mladý učitel měl měsíčně 392,- korun.
Za to si mohl koupit 1 boty a 2 kg másla. Nádeník dostal za den 5,- korun, chtěl – li si ušetřit
na boty, musel na ně pracovat 52 dní.
Chřipka. Na podzim 1918 přišla epidemie chřipky. Říkalo se jí „španělská“. Řádila zle
mezi obyvatelstvem, už také proto, že značná část lidí trpěla podvýživou a snáze
onemocněla. V Deštné zemřelo na chřipku 19 lidí. Školy byly od 18. října do 4. listopadu
uzavřeny.
Výsledek 1. světové války byl smutný. Na pomníku padlých, který byl odhalen 14.08.1927
a jehož autorem je deštenský rodák sochař Rudolf Kabeš z Deštné, jsou napsaná jména 55
vojáků z Deštné, kteří padli ve válce nebo zemřeli následkem válečných útrap. Zastavte se,
když jdete okolo a přečtěte si ta jména, možná jsou tam i vaši příbuzní.
Legionáři: do zajetí se dostali a vrátili se jako legionáři – Ruští: Eduard Hodinář (čp. 79),
Rudolf Hodinář (čp. 18), František Čech (čp. 8), Karel Mařík (čp. 52), Václav Pivec, Vojtěch
Valenta, Josef Červenka, Josef Dvořák (čp. 85), Josef Slipka, Dr. Karel Krbec. Francouzští:
František Slipka (čp. 143). Italští: Jindřich Švec, Matěj Vejbora (čp. 79), František
Kratochvíl.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
- 27 -

Lípy na náměstí. Ze zápisu obecního výboru 22.09.1918 – citace: „ Vysázení stromořadí
na náměstí divadelním sdružením studentským. Přípis vzat na vědomí. Výbor byl mile dojat
láskou našeho – v tak těžkých dobách – vlasteneckého studentstva svému rodnému městu
obmýšleným osázením náměstí stromy k paměti 50letého trvání jubilea postavení
Národního divadla. Výbor milerád jim bude podporou. Kůlce se v obecním lese vykácí a i
jinými podporami výbor jest ochoten přispěti. K místnímu zasázení budiž studentům k ruce
přiděleni členové výboru Vojtěch Kadlec a Jakub Makovička“.
Z kroniky vybrala J. Vichrová
Citát nakonec:

Chceš se někomu pomstít za to,
že tě pomlouvá?
Řekni o něm pravdu a budete vyrovnáni.
Schnitzler

SPORT
SPORTOVNÍ AKCE VE MĚSTĚ DEŠTNÁ
Tréninky fotbal
Každé pondělí:
17:00 – 18:00 minipřípravka děti 5 až 7 let v tělocvičně.
18:15 – 19:15 žáci 8 – 11 let na hřišti.
Každý čtvrtek:
18:00 – 19:30 muži na hřišti
Rozlosování OS mužů sk. A – jaro 2018
Kolo Hrací den

Datum

Domácí - Hosté

Začátek

10.
11.

Sobota
Sobota

21. dubna
28. dubna

Dynamo Majdalena - Sokol Deštná
Sokol Deštná – Rapšach

17:00
17:00

Odjezd/
Sraz
15:15
16:00

12.

Sobota

5. května

Horní Ždár - Sokol Deštná

17:00

15:45

13.

Sobota

12. května

Horní Pěna - Sokol Deštná

17:00

15:45

14.

Sobota

19. května

Sokol Deštná - Sokol Plavsko

17:00

16:00

15.

Sobota

26. května

Nová Ves – Sokol Deštná

17:00

15:15

16.

Sobota

2. června

Sokol Deštná - Sokol Lodhéřov

15:00

14:00

17.

Sobota

9. června

Lomnice B - Sokol Deštná

17:00

15:30

18.

Sobota

16. června

Sokol Deštná - Staňkov

14:00

13:00

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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sauna v kabinách Sokola každou sobotu v 16 hodin pro ženy a v 18:10 hodin pro muže.
Poslední sauna 12.4.2018! Provozovatel Václav Traxmandl.
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Martina Zedníková počtvrté mistryní republiky v hokeji!
Martina Zedníková vybojovala se Slávií Praha další titul mistryň republiky v ženském
hokeji! Celkově již čtvrtý v řadě. Na vítězství má Martina lví podíl: ve finálovém zápase
proti Karviné totiž dvě minuty před koncem vyrovnala stav zápasu tvrdou střelou od modré
čáry na 1:1. Po bezbrankovém prodloužení o dalším titulu Slávie rozhodly až samostatné
nájezdy. Celkově tedy Slávia – Karviná 2:1. Na fotografii je Martina s medailí a s putovním
pohárem po vítězném finále v Karviné v pátek 23. března 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro chlapce a dívky od 6 do 13 let! Postaráme se o volný čas vašich dětí o prázdninách!
Kde? Ve sportovním areálu TJ Sokol Deštná.
Možnosti:
1. zaměření na fotbal (tréninky dvakrát denně ve skupině, tréninkové zápasy a turnaje
v rámci tábora, soutěže, hry a další sporty) – cena: 350 Kč za den
2. zaměření na sportovní činnost (florbal, stolní tenis, kopaná, softbal, ringo, talířovaná,
tenis, odbíjená, soutěže na kolech, vycházky do lesa, aj.) - cena: 350 Kč za den
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3. zaměření na výtvarné činnosti (práce se sádrou, papírem, textilem, hlínou, batikování,
krakování, práce v keramické dílně, ubrousková technika, malování na dřevo, kámen,
malování křídou, vodovkou a další techniky) – cena: 350 Kč za den
4. celodenní výlet busem do Kamenice nad Lipou (zámek a park) a úzkokolejkou do
aquaparku v J. Hradci – cena: 350 Kč
5. návštěva Hrníčkové dílny – cena: 120 Kč
6. polodenní výlet na rozhlednu na Rýdově kopci – cena: 100 Kč
7. celodenní výlet na Hračkobraní do Kamenice nad Lipou – cena: 150 Kč
Program probíhá vždy od rána do večera – děti spí doma!
Termíny: po domluvě libovolný počet dní v rozmezí od 8.7. do 20.7.2018.
V ceně je vždy zahrnuto: oběd, svačina, veškeré nájmy, odměny vedoucím a ostatní drobné
výdaje.
Další informace:
rodiče mohou děti přihlásit na libovolný počet dní,
obědy v restauraci „U Mocnáře“,
zahájení je každý den mezi 8. a 9. hod. na hřišti u kabin TJ Sokol,
v případě nepříznivého počasí je zajištěn náhradní program (klubovna, tělocvična),
program bude řízen s ohledem na věkové zvláštnosti dětí,
ukončení je mezi 17. a 18. hodinou.
Program:
09:00 h zahájení dopoledního programu
12:00 h oběd a polední klid
14:30 h svačina
15:00 h odpolední program
17:30 h ukončení programu a rozchod domů
Bližší informace:
Mgr. Vl. Zedník, U hřiště 291, Deštná, mobil 602 470 146

INZERCE
Klára pomůže také Vám
Klára pomáhá z.s. je zaměřená specifickým, a v České republice unikátním, směrem – na
pomoc osobám, které dlouhodobě pečují o osobu blízkou a také na pomoc osobám
pozůstalým.
Většina z nás se setká během života se situací, kdy je nutné postarat se o člena rodiny.
Nemoc či úraz způsobí, že člověk potřebuje pomoc nejbližších. Pokud taková situace trvá
déle, dlouhé měsíce či roky, potřebuje i pečovatel pomoc, podporu, také on potřebuje péči
svého okolí.
Lidé, kteří se na nás obracejí jsou osoby, které se starají o své rodiče, lidi se zdravotním
postižením, také o děti s onkologickým onemocněním, autismem, děti ve vigilním komatu,
které nemají místo v nemocničních zařízeních aj. Druhou skupinou jsou lidé, kteří ztratili
někoho blízkého, ať už po dlouhodobé péči nebo náhle.
Našim klientům poskytujeme sociální poradenství, psychologickou pomoc, pořádáme
svépomocná setkání pro pečující a další akce jako prevenci sociální izolace. U pozůstalých
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se zaměřujeme spíše na individuální podporu. Snažíme se doprovázet také ty, kteří už
dopečovali a nyní se musí vyrovnávat s novou životní realitou.
Důraz klademe na rozvoj přirozených vztahů člověka ve svém nejbližším okolí – rodině a
mezi blízkými. Svými aktivitami podporujeme sounáležitost místních komunit.
V současnosti působíme v několika krajích České republiky – Jihomoravský, Vysočina,
Liberecký… Máme zde kontaktní centra nebo přímo poradny pro pečující a pozůstalé.
V oblasti Deštné se můžete obrátit na našeho koordinátora pro Kraj Vysočina Zdeňka
Chouru, Tel.: (+420) 731 150 949
E-mail: zdenek.choura@klarapomaha.cz
PhDr. Lukáš Karnet, koordinátor pro styk s veřejností, konzultant Klára pomáhá z.s.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
- 31 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 Zpravodaj Deštenska

