ČERVEN 2018

29. ROČNÍK

CENA 10 Kč

ZŠ a MŠ Deštná si připravila Akademii.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři Zpravodaje Deštenska,
červen je měsícem deštenské pouti, kterou oslavíme na svatého Jana.
Můžeme jen doufat, že nám provozovatel pouťových atrakcí nepřipraví
tristní podívanou, jako tomu bylo v loňském roce, a v Deštné proběhne zase
plnohodnotná pouť s atrakcemi pro děti i dospělé.
Pohodlně se usaďte a začtěte se do řádků deštenského zpravodaje.
Zasedání zastupitelstva proběhlo 28. května 2018, projednáno bylo 22 bodů, přítomných
bylo 7 zastupitelů.
Informovali jsme o novém evropském nařízení k ochraně osobních dat. I na obce totiž
dopadlo a když se chceme vyhnout jakýmkoliv sankcím či problémům, pak jsme museli
přijmout taková opatření, která vedou k naplnění tohoto předpisu. Více se můžete dočíst
na webových stránkách města, kam budeme postupně dodávat dokumenty.
Projednali jsme záležitosti týkající se pozemků. Připravujeme prodej pozemku ve
Svatojánské ulici, prodali jsme pozemek v Hradecké ulici, směňujeme pozemek na
Farských vrších, koupili jsme 4 pozemky. Dále chceme pozemky propachtovat.
Informovali jsme o porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné. Podklady byly
předloženy za rok 2017 a na rok 2018. Tyto údaje si mohl každý dohledat na úřední desce
města. Z předložených dokumentů vyplývá, že se cena nebude pro odečtové období
2018/2019 měnit. Mělo by se ale uvažovat o navýšení stočného nejlépe od období
2019/2020. MZe nás upozornilo na nedostatečné tvoření prostředků na obnovu VaK,
nechceme ale skokově zvyšovat ceny, proto tvoříme z rozpočtu rezervu na zvláštní účet,
tím plníme povinnosti z obdržených dotačních titulů.
Projednali jsme ukončení platnosti dodatku ke smlouvě se společností Ekokom, kdy
budeme sami připravovat podklady a vyplňovat dotazník k třídění odpadů. Zapojíme se do
dalšího kola pro nákup kompostérů přes Svaz měst a obcí JčK, kdy by měla být cena
pouze 15% z celku, zbytek pokryje dotace SFŽP. Aktuality k odpadovému hospodářství
naleznete na webových stránkách města.
Na žádost MUDr. Liškaře jsme se dohodli na ukončení nájemní smlouvy k ordinaci,
čekárně a garáži ve zdravotním středisku. Situace ohledně nového zubaře v Deštné se
zatím nemění, nemáme žádného adepta. MUDr. Liškař by se měl s možnou zájemkyní
v dohledné době setkat.
Informoval jsem o dopisu MVČR, který nám sdělil, že se bude rušit v Deštné matrika ke
konci tohoto roku. Samozřejmě jsme se proti tomuto postupu ohradili a prostřednictvím
SMOČR a SMS ČR se obrátili na vládu, která matriky rušit nebude. Bude se ale měnit
financování ze strany státu. Zatím jsou to pouze slova, doufejme, že politici jim dostojí a
matrika u nás zůstane.
Od JCCR získáme zdarma 4 elektrokola v rámci projektu Rozšíření sítě elektrokol
v JčK, která budeme pronajímat. Chceme tímto návštěvníkům Deštné, ale i občanům,
nabídnout zpestření při výletech na kole v Deštné a okolí. Je vytyčeno 6 tras, které vedou
všemi směry z Deštné a zpět.
V květnu proběhlo jednání se zástupkyní NPÚ z ČB a zástupcem odboru Památek z JH
ve věci ohradní zdi hřbitova. MK zrušil naši žádost o vyjmutí z kulturních památek, proto
jsem vyzval tyto zástupce, aby nám navrhli řešení, jak nejlépe a hlavně dle pravidel
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památkové péče, opravit naší zeď. Nyní připravíme projekt, který s nimi budeme
konzultovat, poté budeme moci realizovat opravy a zkusíme zajistit financování.
Také chci vyzvat všechny Výtvarníky z Deštenska či okolí, aby se opět po roce zapojili
do dalšího ročníku výstavy v KD Deštná. Vernisáž výstavy připravujeme na 22. července.
Svá díla tudíž můžete doručit na MěÚ od začátku července nebo si je vystavit sami.
David Šašek, DiS., starosta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jubilantům k významným narozeninám
Paní
Panu
Paní
Panu
Paní
Panu
Panu

Emilii
Pavlu
Heleně
Zdeňku
Naděždě
Miloši
Vladimíru

Němcové
Táborskému
Kučerové
Hrdličkovi
Novákové
Melzochovi
Kučerovi

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

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------V obřadní síni MěÚ Deštná přivítal starosta David Šašek a matrikářky Jitka
Šváchová s Pavlou Tomšů narozené občánky

Eliška Pařízková z Deštné, Klaus Henze ze Světců, Andrea Zelingerová z Deštné, Izabela
Uhrová z Deštné, Matylda Buštová z Deštné
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Kristián Závodný z Deštné, Zdeněk Pravenec z Deštné, Dita Schacherl z Vícemile, Anna
Janoušková z Vícemile, Sandra Vodstrčilová ze Březiny
Blahopřáli jsme

Paní Zdeňka Jílková oslavila krásné 85. narozeniny. Popřál jí starosta D. Šašek a
matrikářka J. Šváchová.
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Odpady v roce 2018
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
V červnu to je pondělí 11. 6. a 25. 6. v ranních a dopoledních hodinách.
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 květnu bude v těchto
termínech: pátek 8. 6. a 22. 6. v dopoledních hodinách.
Tonery a cartridge z tiskáren – box ve vestibulu na MěÚ.
Oleje a tuky – v Zahradní ulici, u zadního vchodu do KD a v ulici Stránská u mostu přes
Strouhu jsou umístěny zelené popelnice na sběr olejů a tuků. Potravinářský olej a tuk se do
nádob vhazuje v uzavřených PET lahvích.
Železný odpad – nádoby jsou rozmístěny u kontejnerových míst:
zadní vchod do KD, most v ulici Stránská, ulice Podfarská, Stránská u pole, Zahradní, U
hřiště, u rybářské stodoly, náměstí pod kašnou, u Aquary, u tržiště, výjezd na Č. Lhotu a
v Lipovce. Zde je možné odkládat plechovky, víčka a další různé kovové předměty
nacházející se v domácnosti.
Sběrné místo u školní kuchyně bude v červnu 2018 otevřeno poslední sobotu v měsíci
30. 6.2018 od 11:00 do 14:00. Mimo tuto dobu je elektroodpad možné odevzdat po
zavolání na telefon 607 937 291 – P. Kučera.
Zde vybíráme pouze tyto odpady:
Elektroodpad (lednice, pračky, sporáky, televize, počítače, monitory, vysavače,
mobily, mikrovlnky, atd.). Malé elektrospotřebiče je možné také odložit do kontejneru u
zadního vchodu do KD a do kontejneru ve vestibulu MěÚ.
Baterie, barvy, spreje, železný odpad, žárovky a zářivky.
Velkoobjemový odpad vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem po předchozí
telefonické nebo osobní domluvě.
Výpis prací technického úseku města Deštná v květnu 2018:
V čp. 61 jsme dokončili opravu bytu (výměna elektroinstalací, vody, kotle, oken a podlah),
byt jsme předali novému nájemníkovi. Následně jsme se přestěhovali na rekonstrukci další
nevyhovující koupelny v čp. 119.
Na hřišti v dolní části pod dětským hřištěm je prozatím hotové workoutové hřiště.
Připravuje se povrch hřiště a montáž dvou stolů na ping pong, hřiště na badminton a
pétanque. Mezi stromy kolem tohoto hřiště jsme osadili lavičky.
Zaasfaltovali jsme komunikace po opravách vodovodu a kanalizace.
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V městských lesích jsme začali těžit dřevo napadené broukem.
Hlavní náplní tohoto měsíce je sečení a údržba zeleně.
Dále pak provádíme pravidelnou údržbu cest, chodníků, budov, vodovodu a úpravny,
kanalizace a ČOV a všeho dalšího nutného pro bezproblémový chod Deštné a Lipovky.

Připravujeme:
Osázení zelených ploch před Jednotou a restaurací u KD.
Projektovou dokumentaci na opravu kanalizace pod hřištěm.
Výměnu oken a dveří ve škole – poslední etapa.
Přestavbu WC chlapců na 1. stupni ZŠ.
Projektovou dokumentaci na 3. a 4. etapu tlakové kanalizace v ulicích Stránská a Na
Zájezku.
Projektovou dokumentaci na 2. až 4. etapu za školkou.
Projektovou dokumentaci na rekonstrukci Svatojánské ulice.
Palivové dřevo – ceny v roce 2018
Ceny palivového dřeva:
Měkké dřevo (smrk, modřín, borovice, topol, lípa, atd.)

700 Kč/prm
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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.
Napouštění bazénů
Chcete-li napouštět bazén z vodovodní přípojky, napouštějte jej pomalu a mimo
odběrovou špičku, nejlépe přes noc. Při velkém a rychlém odběru hrozí rezavé
zbarvení napuštěné vody u vás i u okolních odběratelů.
Tato situace se děje nárazovými změnami hydraulických poměrů v síti. „V případě
překotného napouštění bazénů z vodovodu pro veřejnou potřebu se
začnou uvolňovat usazeniny z vnitřního povrchu vodovodní sítě a tím dojde k
zakalení vody. Tento problém se pak netýká pouze vlastního místa odběru, ale často
i poměrně širokého okolí.“
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
Školní akademie
11. května 2018 proběhla v KD Deštná hojně navštívená Akademie ZŠ a
MŠ Deštná. Rádi na tomto místě děkujeme všem, kteří se o ni zasloužili. Na
prvním místě dětem a jejich učitelům – ukázali, jak jsou tvůrčí a jak dokáží přenést své
dovednosti z lavic mimo školu. Děkujeme rodičům, prarodičům, přátelům a všem
návštěvníkům za milou a veselou atmosféru a za podporu dětí a školy. Děkujeme městu za
zapůjčení sálu a za podporu. Děkujeme gymnastkám a kroužku aerobiku a jejich vedoucím
za pěkná vystoupení a samozřejmě Kamilu Šindelářovi za skvělé ozvučení.
Vedení ZŠ a MŠ Deštná
Dne 23. 5. (středa) žáci 3. - 5. roč. navštívili dopravní hřiště v Jindřichově Hradci. Výuka
byla rozdělena do dvou částí. Jízda na kole (praktická část) a teoretická část, kde si
zopakovali a taktéž naučili nová pravidla silničního provozu. Na závěr výuky žáci 4. a
5. roč. psali test, při jehož splnění dostali řidičský průkaz cyklisty. Gratulujeme. Dětem se
na dopravním hřišti líbilo a za rok se opět těšíme.
Mgr. B. Bednářová
Dopravní soutěž
Dne 16. května 2018 se vybraní žáci ZŠ Deštná zúčastnili oblastního kola Dopravní
soutěže mladých cyklistů na dopravním hřišti AMK v Jindřichově Hradci. Naši školu
reprezentovala dvě družstva, v první věkové kategorii 10 - 12 let to byli Jan Jílek, David
Peterka, Adéla Prágrová a Adéla Kucová, ve druhé kategorii 12 - 16 let potom Marek
Živný, Aleš Uchytil, Zuzana Hammerlindlová a Tereza Zíková.
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Soutěžilo se již tradičně v disciplínách – Pravidla provozu na pozemních komunikacích –
teoretická část, Pravidla provozu na pozemních komunikacích – praktická část, Jízda
zručnosti a Zásady poskytování první pomoci.
V poměrně velké konkurenci nakonec obě družstva obsadila 7. místo.
Za učitele ZŠ P. Havelková
Výroba andělských křídel v kostele sv. Ottona
26. 5. probíhala v celé Evropě akce s názvem Noc kostelů. A právě v souvislosti s touto
akcí děti 3., 4. a 5. třídy vyrazily v pátek 25. 5. do kostela sv. Ottona, aby pod vedením
pana a paní Horynových vyrobily andělská křídla z prázdných pet lahví. Nejdříve se děti
dozvěděly něco o andělech a různých druzích křídel. Následně se pustily do práce. Celé
tvoření bylo náročné, ale úspěšné. Na závěr pomohli žáci křídla vyvěsit do prostor kostela
a všichni se ze společné práce radovali. Děkujeme Tomášovi a Alžbětě Horynovým za
přípravu této akce.
Mgr. Zuzana Géblová
Návštěva Úřadu práce v Jindřichově Hradci
Dne 29. 5. 2018 navštívila VIII. třída Úřad práce v Jindřichově Hradci, konkrétně
Informační a poradenské středisko k volbě povolání. Žáci zde debatovali o svých
předpokladech ke studiu na středních školách a učilištích a získali první informace o síti
středních škol v ČR.
Mgr. Hana Tomšů
Žáci ZŠ Deštná budou opět provádět na zámku
2. června 2018 budou žáci 8. a 9. ročníku základní školy provádět na Státním zámku
Červená Lhota. Vyvrcholí tak výukový projekt řetězového provádění realizovaný ve
spolupráci s kastelánem zámku panem Tomášem Horynou. Zveme tímto rodiče, příbuzné
a přátele, aby se v sobotu přišli na Lhotu podívat a děti podpořit.
Petr Šulc
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MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v květnu
Začátek měsíce jsme zahájili slavností „Po stopách čarodějnice“. Počasí nám přálo, děti
si s rodiči prošly všechna připravená stanoviště, a nakonec jsme si společně ještě opekli
špekáček a poseděli u ohýnku. Byla to krásná a vydařená akce.
11. května se konala Školní akademie, které jsme se také účastnili. Třída „Soviček“ si
připravila taneček s názvem „Beruško, půjč mi tečku“ a třída „Broučků“ pásmo básniček
pro naše maminky a tanec „Popeláři“. Vystupování na pódiu bylo pro nás velkým
dobrodružstvím a potlesk rodičů byl tím největším oceněním. Ještě nyní jsme plni zážitků.
Druhou květnovou neděli měly svátek naše maminky. My jsme si již v předstihu pro ně
připravili keramický dáreček a krásný obrázek s psaním, jaká je moje maminka. Maminky
měly radost, a dokonce ukápla i nějaká slzička.
V květnu jsme si povídali o svátku matek, o živé a neživé přírodě, o dopravě, o
smyslech a o rodině, kdy jsme si donesli své fotografie rodiny a povídali si o nich. Počasí
nám nadělilo mnoho krásných teplých dnů, tak jsme je využívali k dlouhým procházkám
do přírody a hraní na hřišti.
Úspěšně také v naší školce proběhl zápis na školní rok 2018/2019. Dostavilo se 11 dětí
a my se už na nové kamarády moc těšíme.
25. května naši angličtináři ukončili výuku tohoto jazyka. S paní učitelkou se rozloučili
a již se těší na příští rok.
Nyní už se nemůžeme dočkat měsíce června, kdy nás čeká oslava dne dětí a školní výlet
do Zoo Tábor - Větrovy.
Tímto vám všem přejeme mnoho krásných slunečných dnů.
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 nově 65 Kč. V případě jakéhokoli dotazu volejte: ředitel ZŠ - 384 384 280,
zs.destna@centrum.cz; vedoucí ŠJ - 384 384 263, sjdestna@centrum.cz.
JÍDELNÍ LÍSTEK ČERVEN 2018

1. 6. PÁ Gulášová

Jablková žemlovka, mléko

4. 6.
5. 6.
6. 6.
7. 6.
8. 6.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Květáková
Z červ. čočky
Bramborová
Rajská
Nudlová

Ptáčková om. z vepř. masa, rýže
KNEDLÍK
Smažený vepř. řízek, brambor, obloha, čaj
Hovězí maso s červ. fazolí, těstoviny, čaj
Zapeč. rybí filé, brambor, mrkvový salát, čaj
Hov. maso vař., kopr. om., knedlík, čaj

11. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.

PO
ÚT
ST
ČT

Kapustová
Krupicová
Přidělaná
Fazolová

Džuveč, okurkový salát, čaj
Svíčková na smetaně, knedlík, čaj
Hrachová kaše, krůtí přír. plátek, chléb, okurka
Klopsy v rajské omáčce, těstoviny, čaj
KNEDLÍK
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15. 6. PÁ

S mas. rýží

Bavorské vdolečky, kakao

18. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Rybí
Hrachová
S kapáním
Pórková
Drůbková

Špecle se sýrovou omáčkou, čaj
Vepř. krk. pečená, duš. mrkev, brambor, čaj
Štěpánská hov. pečeně, rýže, čaj
KNEDLÍK
Vepř. maso na slanině, těstoviny, čaj
Bramborový guláš, chléb, čaj

25. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.
29. 6.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Z mích. luštěnin
Z vaj. jíšky
Vločková
Brokolicová
Zelná

Třeboňský přír. karbanátek, br. kaše, kompot
Bratislavské vepř. plecko, knedlík, čaj
Kuřecí nudličky, rýže, čaj
Hovězí guláš, těstoviny, čaj
KNEDLÍK
Francouzské brambory, červená řepa, čaj
Z NAŠÍ KNIHOVNY

Zdravíme všechny ty, kteří si, ať už pravidelně nebo poprvé, čtou naše
každoměsíční povídání o knihovně, knihách a o lecčems jiném.
Včera, když jsem jela z práce na kole, přemýšlela jsem, jestli bych ještě
dokázala zabalit věci na vandr (do usárny či do telete), nebo složit
třícípou celtu tak, aby nezabrala moc místa. A tak jsem se vrátila v
myšlenkách do dob, kdy jsme s rodiči jezdili pod stan postavený z vojenských celt, pro
vodu chodili ke studánce a pili čaj plný jehličí z ešusu. Vzpomínala jsem, jak báječně
chutnal oběd uvařený v kotlíku nad ohništěm. Nebo na chvíle, kdy jsem začouzený kotlík
drbala pískem v řece. Vybavuji si, jak jsme museli po sobě uklidit tak, aby nebylo (krom
vyležené trávy) vidět, že tam někdo tábořil.
No a pak mě to napadlo. Vždyť v
letošním roce si připomínáme 100 let
trampingu a právě v červnu 1918
vznikla první trampská osada Ztracená
řeka, zkráceně Ztracenka, na Vltavě
nad Štěchovicemi. Kdybyste se o
prázdninách toulali kolem Štěchovic,
nezapomeňte se na Ztracenku vydat. Je
to místo, kde jakoby se zastavil čas.
Vede tam krásně romantická stezka
kolem Vltavy. Nebo se alespoň zastavte
na Smetanově vyhlídce kousek od
Třebsína a podívejte se na Ztracenku z výšky z druhého břehu Vltavy. Je tam i překrásný
pohled na řeku.
Možná se ptáte, co má společného tramping s knihami a knihovnou? Hodně. Sám
tramping byl ovlivněn knihami, například Jacka Londona, E. T. Setona, R. L. Stevensona,
Karla Maye nebo Zane Graye . Určitě si vzpomenete na Knihu lesní moudrosti, Zálesáka,
Bílého tesáka, nebo na Krále šedých medvědů. Díky trampingu vznikaly i knihy nové.
Jistě Vás napadne Jaroslav Foglar a skvělá Chata v Jezerní kotlině a Hoši od Bobří řeky,
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nebo Bohatýrská trilogie Jaroslava Žáka a Vlastimila Rady. Určitě jste se při jejich čtení
také těžko odtrhávali.
Tramping neovlivnil jen literaturu, ale i
hudbu, výtvarné umění, módu, sport,
způsob života i myšlení. A protože je to
vlastně takový specifický československý fénomen, který asi nemá ve
světě v takové míře obdoby, a protože
je trampské hnutí založeno na
kamarádství, úctě člověka k člověku,
lásce k přírodě, úctě ke svobodě
každého člověka a v neposlední řadě na
přirozeném způsobu života, proto si
zaslouží více pozornosti.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodly věnovat v naší knihovně trampingu více prostoru a
pokusíme se vytvořit malou výstavu na toto téma. Výstava bude zahájena koncem června
/přesné datum včas zveřejníme/ a ke shlédnutí bude celé prázdniny v prostorách naší
knihovny. Všichni jste srdečně zváni. Trampingu se budeme věnovat i v prázdninových
zpravodajích.
Prázdninový provoz knihovny
Prázdninová výpůjční doba bude tak jako každé prázdniny vždy ve čtvrtek od 13,30 do
18,00 hod.
Přejeme všem krásné léto, dětem ta nejkrásnější prázdninová dobrodružství a už teď se
těšíme na září, neboť chceme uspořádat besedu na téma Prázdninová putování. A proto
foťte, zapisujte si dobrodružné výpravy a zážitky. Těšíme se na vaše vyprávění a fotky z
cest.
LiSt

ZÁPISKY Z CEST - VIETNAM
Díl II. - Jeden den v Ho Chi Minově městě
Druhý díl vyprávění o lehce dobrodružné cestě, kterou jsme absolvovali v březnu roku
2014.
Ráno jsme se probrali docela pozdě a dostavil se hlad. Já toužila po hustém džusu, zbytek
výpravy spíš po kávě. Ušli jsme docela slušný kus cesty, než jsme byli vyhladovělí
natolik, že jsme se odhodlali skutečně něco ochutnat jen tak na ulici. Odchytla nás celkem
milá paní, usadila do mrňavých
plastových židliček, které jsou pro
Vietnam tak typické, a přinesla tři velmi
silné kávy s ledem a kondenzovaným
mlékem. Pak se nás posunky zeptala,
jestli chceme i bagetu? S radostí jsme
kývli a těšili se, co přijde. Chutnalo a
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vypadalo to skvělě. Křupavá, ještě teplá bageta, plněná pečeným a pálivým masem a
bylinkami... Právě jsme měli čest poprvé v životě ochutnat pravé "Bánh mi". Dali jsme si
ho pak ještě mnohokrát, ale žádné už nechutnalo tak, jako tohle. Prostě asi musí být ten
správný hlad a nebo správná chvíle. Nevím...
Pak jsme se vydali směrem k hlavní tržnici Ben Thanh. Ta byla přecpaná k prasknutí úplně
vším, co si lze představit, ale hlavně lidmi, čajem, oblečením a ovocem. Tam jsem se
konečně dočkala i já toho, po čem můj žaludek toužil, tedy pořádně hustého mangového
džusu... Jenže džus ve Vietnamu neznamená nějakou obyčejnou vymačkanou šťávu.
Vezmou prostě celé zralé mango, ledovou tříšť a celé to rozmixují. Lahoda!!! Veliká
sklenice takové dobroty přijde asi na 20 Kč, už nechci nic jiného!!
Působíme tu trochu jako exotická zvířátka.
Jen tak nás tu zdraví cizí lidé, mávají a
smějí se. Na ulici nám pomáhají přecházet,
aby nás něco nepřejelo. Doprava je tu
opravdu nepochopitelná a přecházení
silnice se značně liší od "evropského" stylu.
Tisíce skútrů neustále proudí z obou směrů
a člověk zkrátka musí najít odvahu pomalu,
velmi pomalu, hlavně žádné prudké
pohyby, vstoupit do té skútrové řeky a
zvolna přejít. No a jste na druhé straně.
Odpoledne už jsme sami pomáhali jiným turistům přecházet.
Celé město je jako včelí úl, myslím, že i pro místní je tu zmatek.
Za dnešní den jsme toho stihli tolik vidět a ochutnat! Michal se konečně dočkal první Pho
(vietnamská polévka s širokými rýžovými nudlemi, plátky masa a spoustou bylinek) a na
závěr ještě šťávy z cukrové třtiny.
Viděli jsme Muzeum války proti Americe, koupili lístky na vlak do Qui Nhon a ještě výlet
do delty řeky Mekong.
Nakoupili jsme pár prvních suvenýrů, které jsou tak levné, že člověk prostě neodolá.
Vzduch dnes voněl grilovaným
masem a bylinkami. Moc se mi líbí
ženy v tradičním oblečení a
rýžových kloboučcích. Určitě si
také jeden koupím. Taky jsem dnes
poslala všechny pohledy, tak snad
alespoň nějaké v pořádku dorazí.
Nikdy se mi tak snadno nefotili
lidé, jako tady. Jakoby všichni
čekali, že je budu fotit.
V noci pak bylo celé město ještě
bláznivější. Všechno svítilo a
blikalo a lidí bylo snad jednou tolik, než ve dne. Jsme unaveni, plni zážitků a těšíme se na
zítra.
Tak dobrou noc Saigone! Pokud vůbec někdy spíš.
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Zapsala Veronika Janů, pro vydání ve Zpravodaji upravila Věra Janů

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DEŠTNÁ
Jednotka
Již v sobotu 28. 4. 2018 v 0 hodin 20 minut vyrážela naše jednotka k nahlášenému požáru
trávy k obci Vícemil. Ukázalo se, že nějaký “dobrodinec“ zapálil hromadu klestí
připravenou na pálení čarodějnic. Poněvadž nehrozilo žádné nebezpečí rozšíření požáru,
byl oheň po zajištění okolí ponechán k dohoření a jednotka se asi po hodině vrátila na
základnu. Ve 4 hodiny 39 minut jsme vyráželi opět na stejné místo, protože oznamovatel
viděl v krajině oheň a nebyl schopen přesně popsat místo. Tentokrát bylo požářiště prolito
vodou a jednotka se vrátila na základnu.
V pondělí 30. 4. 2018 ve 20 hodin 51 minut byla jednotka povolána operačním střediskem
k požáru lesa v prostoru mezi obcemi Samosoly a Višňová. K zásahu vyjela obě vozidla s
12 hasiči. Jelikož probíhalo pálení čarodějnic, bylo v krajině ohně víc než dost. Nakonec
se událost ukázala planým poplachem, cca 5 jednotek se sjelo u řádně nahlášeného pálení
čarodějnic ve Višňové.
Již
tradičně
jsme
poslední dubnový den
připravili a postavili
v parku u kostela máj.
Po různých peripetiích
z minulých let, jsme si
chtěli
užít
pěkné
odpoledne a následující
sváteční den. Máj jsme
proto v rámci možností
zabezpečili
tak,
abychom
odradili
případné záškodníky.
Nicméně
ani
provedená
opatření
neodradila nějaké dobrodruhy od tzv. zábavy a po přeříznutí a odnesení zajišťovacího
železa o průměru 20 mm hodili máj již po svítání na zem. Docela by mě zajímalo, pokud
by došlo k poškození blízkého kostela, zda by se tito „hrdinové“ ke svému činu přiznali a
škodu uhradili.
V rámci představování členů Jednotek sboru dobrovolných hasičů zbývá představit hasiče
jednotky Lipovka. Velice si osobně vážím toho, že i při tak malém počtu obyvatel, který
v Lipovce v současnosti je, se najdou dobrovolníci, kteří jsou ochotni pro svou obec něco
dělat. Kromě již dříve uvedených velitelů a strojníků jsou to tito hasiči:
František Bušta – hasič jednotky Lipovka
Zdeněk Hrdlička – hasič jednotky Lipovka
Ladislav Hrdlička – hasič jednotky Lipovka
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Josef Janovský – hasič jednotky Lipovka
(Jan)

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Proměny deštenských lázní
Pominu obyčejnou lázeň, která byla i v našem městě běžnou věcí. Budeme
si povídat o nové, na vršku za Deštnou, u cesty do Světců. Jejím vznikem byl
údajný zázrak objevení pramene v tomto místě, v den svátku sv. Kateřiny roku 1599. Není
divu, že získal patrona sv. Jana Křtitele, o němž Ježíš řekl: "Mezi těmi, kdo se narodili z
ženy, není nikdo větší než Jan“. Tehdy vznikla sláva poutnického kostelíka nad pramenem
a následného založení lázní. Počinek dal tehdejší majitel Deštné, císařský rytmistr Antonio
Bruccio. Hradečtí páni Slavatové budovy lázní rozšířili, jezuité je podpořili propagací
tohoto deštenského poutního místa.
Profesor bohosloví Bohuslav Balbín z Jindřichova Hradce tehdy umístil naše lázně hned
za Karlovy Vary a Teplice, přesto stav dřevěných chalup a polozděné hlavní budovy byl
stále primitivní. Pomohly sice v léčení mnoha válkou zraněných vojínů, požadovanou
lázeňskou úroveň neměly.
Situaci zhoršil majitel panství (i Deštné) baron Ignác Stilfried, který v honbě za penězi
lázně pronajímal soukromým osobám, které neměly zájem dávat peníze k jejich
modernizaci. Bylo zde 12 pokojů v pěti dřevěných chalupách, voda se donášela v putnách
ze studně pramene v kapli sv. Jana Křtitele. Nastalé nedobré časy zhoršil císař Josef II. v
roce 1788. Tak jako i jinde, svatojanská kaple byla zrušena, jejímu zboření zabránila
deštenská obec vykoupením objektu. Ale její majetek, v řádu více jak desítitisíc zlatých,
byl převeden zčásti k místnímu kostelu sv. Ottona, zčásti do náboženského fondu. To byla
značná rána i lázním. V dalších létech se pro malý zájem léčebné koupele omezovaly, až
zanikly úplně. Pěkné lázeňské místo zachraňoval zdejší oblíbený hostinec, kam směřovaly
sváteční vycházky deštenských měšťanů a jejich spolků.
Obnovení slavné minulosti kaple sv. Jana Křtitele a její poutní tradice, se podařilo
novému deštenskému faráři P. Bedřichu Kamarýtovi (1865). S pomocí měšťanů dosáhl
opravy objektu, včetně vnitřního vybavení, stěny a strop osobně (uměl malovat) vyzdobil
obrazy svatých. Opět začaly svatojanské poutě, mj. přinášející místním živnostníkům
dobrý užitek.
Sešlé lázně koupil v roce 1902 soběslavský oficiál v.v. Stanislav Řezník. S pomocí své
vícečlenné rodiny začal plánovat jejich obnovu. Vše zmařil velký požár objektů v roce
1910. Řezník se nevzdal. K využití se nabízela zdejší kvalitní voda pramene. Postupně
vytvořil prosperující výrobu přírodní i ochucené stolní vody, která pod značkou
"Deštenka" daleko překročila hranice našeho kraje.
Také Řezníkova péče o hostinec a jeho okolní parkovou úpravu, udělala z Lázní
navštěvované výletní místo, kde často hráli divadelní ochotníci své hry a místní sokolové
předváděli cvičení - doba obnovy "slávy" Lázní.
Po utlumení veřejné činnosti v čase okupace a světové války, mladí Řezníkové
rozšiřovali výrobu. V roce 1950 jim byl podnik znárodněn, ale pokračující družstva se
úspěšně snažila plnit zvýšené zakázky.
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Po radikální změně státního systému v roce 1990, byl lázeňský podnik vrácen dědicům
původních majitelů. Po nadějném výrobním rozjezdu, byla z kapacitních důvodů výroba
"Deštenky" přemístěna k novým majitelům do Veselí nad Lužnicí.
To už vzpomínka na místní lázně úplně odezněla. Ale ne nadlouho. Jejich staletá tradice
a "genius místa" vyvolaly a našly své pokračovatele. Skupina nadšenců, s podporou vedení
města Deštná, "oživila" především kapli sv. Jana Křtitele, včetně kulturních a církevních
programů. "Duší" jejich konání je paní Eva Kadlecová, mj. zakladatelka a vedoucí
úspěšného Hudebního souboru sv. Jana Křtitele v Deštné.
Jí, a všem ostatním "buditelům zašlé lázeňské slávy", patří jistě velký dík veřejnosti.
František Kvapil

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS
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Fotografie Jakuba Achrera z deštenských čarodějnic u fotbalového hřiště. Poděkování
patří všem, kteří tuto akci podpořili a podíleli se na jejích přípravách.

Kartotéka padlých v 1. světové válce – Deštná a Jižná
Předkládaná práce vznikla na základě studia tzv. Kartotéky padlých v 1. světové válce,
kterou
digitalizoval
Vojenský
ústřední
archiv
(přístupné
z
http://www.vuapraha.cz/node/69). Celkem jsem prohlédla kolem 180 tisíc snímků. Počet
digitalizátů zachycuje jen část válečných obětí. Podle datace formulářů byla kartotéka
pořízena po roce 1936 výpisem z vojenských matrik. Název kartotéky je poněkud
zavádějící, nejstarší datum úmrtí vojenských osob se vztahuje k roku 1847, nejmladší
záznam je z roku 1945. Najdeme zde i úmrtní zápisy vojáků, kteří zemřeli po skončení
první světové války v záložních vojenských nemocnicích, později i stálých vojenských
nemocnicích, a také rodinných členů příslušníků důstojnického sboru.
Místa úmrtí a pohřbu jsou uvedena v tabulkách podle zápisů v kartotéce, pouze v případě,
že název lokality byl v několika verzích, jsem přistoupila ke sjednocení. U data a místa
pohřbu mnohdy nalezneme termín „neoznačeno“ pro četná úmrtí na bojišti bez možnosti
identifikace osoby a místa a času smrti. V případě nezvěstných vojáků podávala rodina po
uplynutí lhůt žádost o tzv. „prohlášení za mrtva“ k příslušnému okresnímu soudu. Pro
jednoho vojáka mohou existovat i dvě karty s mírně odlišnými údaji (příjmení, místo
narození, domovská příslušnost, místo a doba úmrtí).
Zkratky použité v tabulce: DP (domovská příslušnost – označení příslušnosti k obci
zpravidla a) na základě narození, b) udělením po desetiletém řádném pobytu), Sn.
(alfanumerické označení snímku). V Řečických zajímavostech bude publikován seznam
padlých mimo jiné i z Klenova a Pluhova Žďáru.
Místo narození nebo domovská obec Deštná
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Příjmení,
jméno

Hodnost
Datum
DP
(zařazení),
(věk),
pluk/setnina místo
narození
Hroníček
vojín,
1878,
Deštná
(Hronitschek), 29./8.
Deštná
Adolf
Wondrusch,
Petr

vojín,
91./-

Datum,
místo úmrtí
(okres,
země)
24.06.1915,
Sobotow,
Stanislaw,
Halič
1887,
Deštná 13.06.1918,
Lodhéřov
Belluno,
Itálie

Datum,
místo
pohřbu

Sn.

24.06.1915, Hre–
hřbitov
Hrt
Sobotow
310,
315
14.06.1918, Wl–
Belluno
Wo
645

Místo narození nebo domovská obec Jižná
Příjmení,
jméno
Ondřej,
Tomáš
Rejhonz,
Josef
Vávrů,
František

Vohlídka,
Tomáš

Hodnost
Datum
DP
(zařazení),
(věk),
pluk/setnina místo
narození
střelec,
1881,
Jižná
28./Jižná
vojín,
29./1.
náhradní
rota)
pěšák,
29./-

1878,
Jižná

Jižná

1878,
Jižná

Jižná

důstojnický
sluha,
-/11.
zdravotní
setnina

1884,
Jižná

Jižná

Datum,
místo úmrtí
(okres,
země)
01.10.1914,
Uzveče,
Srbsko
12.09.1917,
Lvov, Halič

Datum,
místo
pohřbu

Sn.

01.10.1914,
Glušč,
Srbsko
neoznačeno

On–
Op
270
Rej–
Rež
22

09.08.1915,
Barnaul,
gubernie
Tumok,
Rusko
16.08.1916,
polní
nemocnice
9/11
ve
Ferizoviči,
Srbsko

10.08.1915,
hřbitov
Barnaul

Vat–
Vaz
216

17.08.1916, Vo–
římskokatol. Voi
hřbitov ve 339
Ferizoviči

PhDr. Helena Adamcová
Státní okresní archiv
Jindřichův Hradec
------------------------------------------------------------------------------------------------------------K 100. výročí vzniku Československa
Děti republiky
Cítím se také být dítětem republiky, ale té první, v době vlády prezidenta
Tomáše G. Masaryka. A zdravím všechny, kteří cítí totéž! Onu dobu jsem prožíval jen
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čtyři roky, ale leccos se mi z ní otisklo v paměti. Zásluhu na tom měli moji starší bratři,
kteří mě často „vláčeli“ s sebou po školních slavnostech. Některé tehdejší zpívánky jsem si
občas prozpěvoval, takže je mohu i dnes reprodukovat:
„My jsme děti republiky ČSR, če a es je pro nás drahý cíl a směr,
a to že jsem republikán, znamená že kázni zvykám,
do řady, k sobě blíž a praporečky výš!“
nebo
„Náš tatíčku Masaryku (i Masaryčku) o své děti dbej,
náš tatíčku Masaryku na své děti spoléhej!“
Později byly podobné projevy vlastenectví zesměšňovány jako „fángličkářství“, nebo
„čecháčkovství“, ale v nás, dětech, to zanechalo pozitivní stopu.
Potom, v září roku 1938 se mně, s bratry, třásla zem pod nohama, když kolem nás po
silnici projížděla kolona tanků z Tábora. Na hranice ke Slavonicům, proti hrozícímu
nepříteli!
Jak jsme se později dověděli – marně! To už jsme nebyli republikáni, ale zastíněni
okupačním praporem „velkoněmecka“!
František Kvapil

REAKCE NA REAKCI K ČLÁNKU O VLAJCE PRO TIBET
Očekával jsem, že nějaké lidi svým článkem proti vyvěšování vlajky Tibetu nadzvednu,
ovšem že se ozve zrovna Jan Zedník (omlouvám se, že v článku pro zkrácení vypouštím
tituly), který přeci jen patří k té mladší generaci, tudíž toho tolik nezažil, jsem přeci jen
nečekal. Když jsem četl dál, tak už mne to tolik nepřekvapilo. Člověk, který druhého
nazve demagogem, by si měl dát pozor na to, co sám píše, jak vytrhává jednotlivé věty
z kontextu a doplňuje je svými slovy, jak čtenáři sám jasnovidecky vysvětluje, jak já jsem
co myslel a používá nesmyslných přirovnání a dokonce i věty, které dává do uvozovek
jako citace, mění a překrucuje. Pisatel se navíc evidentně nechává tvarovat Českou
televizí, která nás informuje podle nařízení Evropské unie a potom tuto vyslechnutou
propagandu vydává za svůj vlastní názor. Historii Tibetu, kterou v článku líčí už od 2.
století před naším letopočtem, si každý přečte na internetu, což jsem samozřejmě udělal i
já. Myslím, že i autor sám čerpal z Wikipedie, i když vynechal, co se mu nehodilo, např.
že po invazi Britů do Tibetu v roce 1903 donutili místní vládu podepsat smlouvy, kterými
se Tibet stal prakticky britským protektorátem, ovšem že i nadále Britové ujišťovali Čínu,
že uznávají její nároky na její autoritu nad Tibetem. Místo toho J. Zedník stroze píše „VB
ovšem nechává tibetskou politickou vládu dále fungovat a rozhodovat“.
Ono by to snad bylo i vtipné, že člověk, který zde před rokem 1989 ještě nežil, napíše, že
by si nechtěl zopakovat neblahou komunistickou minulost (pominu, že se nejednalo o
komunismus, ale o socialismus), jenže ono to vtipné není. My, kdo jsme v té době žili,
jsme věděli, že není úplně všechno v pořádku (pominu ty klady, o tom tento článek není).
Avšak i tehdy bylo možné získat i jiné informace než ty, které do nás vpravovala tehdejší
propaganda. V dnešní době, zejména díky internetu, je to s přístupem k informacím daleko
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snazší. V případě J. Zedníka mi to však připadá, že se spokojí pouze s mainstreamovými
médii, které se z nás snaží udělat poslušné stádo. Už mi v reakci chybí jen poznámka, že
NATO je humanitární organizace a USA mírotvůrce. Nejhorší je, že by nás o
„komunismu“ poučovali ti, kdo v té době nežili, přičemž si myslím, že tento typ lidí,
kdyby v té době žil, za toho „komunismu“, který je pro ně pouze „neblahý“, tak by rovněž
slepě přebíral, co by mu tloukli do hlavy a určitě by se tito lidé stali aktivními svazáky a
hlásali by zaníceně rovněž nějaké pravdy a vyvěšoval vlajky, ovšem jiné barvy. Vždyť to
výrazivo a poučování p. Zedníka, to je, jako když si pustím ČT 1 nebo čtu seznam.cz.
Stejně odtržení od života jsou vesměs i politici, kteří tuto zemi řídí. Jen jestli se díky
takovým lidem neřítíme do nové totality. Těch nařízení, zákazů a cenzur nám nějak stále
přibývá. S tím je i spojená snaha vytvářet v lidech jednotný názor. Pan Zedník píše, že se
hlásíme k euroatlantickým hodnotám lidských práv. To je fráze panečku! Jestli jsou ty
hodnoty to, že USA a další členové NATO bombardují, jakou zemi si vzpomenou a
„nastolují zde pořádek“, a další členové vč. ČR to podporují, tak já se k těmto hodnotám
nehlásím. Nebo když jeho vzor jsou USA, tak prosím o vysvětlení, jaké demokratické
hodnoty lidských práv aplikovali Američani při vyvražďování Indiánů, jejichž zbytek
nechali živořit v rezervacích bez nároku na vlastní zem. Nebo jakou lásku a úctu ke
svobodě šířili Američani ve Vietnamu. Nebo podporou Islámského státu atd.
Na jednu stranu si říkám, že takovéto politické diskuse do Zpravodaje nepatří, že toho je
v televizi (a kdo má málo, tak na internetu) dost, ale nikde jsem nečetl, co sem patří a co
nepatří, a jelikož se tato věc týkala našeho města, tak snad výjimečně ano. Nerad bych se
však k tomuto tématu a vůbec k politice zde vracel. Ještě doplňuji, že tento negativní ohlas
jsem obdržel jeden, zatímco několik čtenářů při potkání s mým názorem proti vyvěšování
vlaky Tibetu souhlasilo. Dva další souhlas projevili telefonicky a jeden dokonce v dopise.
V „odpovědi“ p. Zedníka jsem se moc velkého vysvětlení nedočkal, místo toho jen fráze.
Asi proto, že se to ani vysvětlit nedá. V článku nebyla navíc ani zmínka o dřívějším životě
poddaných a otroků v Tibetu. Odpověď jsem nenašel ani na můj dotaz týkající se jiného
bezpráví a to v zemích, které jsou nám geograficky i jinak bližší.
Na závěr bych p. Zedníka požádal, pokud si chce přečíst skutečně nějakou propagandu a
demagogii, ať si přečte poslední odstavec svého článku. Zde je analogie s bývalými
komunistickými texty (jak se sám vyjadřuje) prakticky stoprocentní.
Ant. Stára
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KVĚTEN V LETECKÉM MUZEU
DEŠTNÁ OČIMA KHL
Jako každoročně byla v květnu zahájena nová sezona v
Leteckém muzeu Deštná. Částečně obměněné expozice tak
v roce desátého výročí slavnostního otevření muzea
navštívili první návštěvníci nejen z Čech, ale také ze zahraničí. Naším původním cílem
bylo veřejnosti představit zrenovovanou repliku Spitfire Mk.V z filmu Tmavomodrý svět,
avšak z technických a především finančních důvodů jsme své plány nedokázali prozatím
úspěšně realizovat.
V květnu jsme se věnovali především přípravě červnové expedici na Balkán, kdy se
členové našeho Klubu historie letectví Jindřichův Hradec vydají na bojiště 1. a 2. světové
války v oblasti Balkánu, kdy nás plánovaná trasa zavede až na jih Albánie. Mimo
mapování válečných lokalit máme v plánu také návštěvy leteckých muzeí a setkání
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s místními leteckými historiky. Každá nabytá zkušenost nám bude bezesporu přínosem i
pro práci v našem Leteckém muzeu Deštná!
Rád bych Vám nyní představil jednu akci z května, ke které jsme byli s naším klubem
přizváni jako spolupořadatelé. ODHALENÍ POMNÍKU JANU VESELÉMU.
Jindřichohradecký Klub historie letectví měl tu čest být přizván k slavnostnímu odhalení
pomníku československému válečnému letci in memoriam plukovníku Janu Veselému v
Přehořově na Táborsku. Myšlenku vytvořit pomník přednesli členové klubu před téměř
třemi lety. Naplněna byla díky aktivnímu přístupu vedení přehořovského obecního úřadu v
sobotu 19. května 2018.
Pietní akt byl věnován čs. válečnému letci Janu Veselému. Narodil se v Přehořově
15. května 1906 nedaleko hranic Jindřichohradecka. Prošel pět tříd obecné školy, poté
pokračoval ve vzdělání na reálném gymnáziu a Státním učitelském ústavu v Soběslavi.
Následující dva roky studoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. Sen o létání se
mu splnil 1. října 1931, kdy byl přijat do XVII. pozorovatelské školy Vojenského
leteckého učiliště v Prostějově. Prošel řadou denních i nočních pilotních výcviků na
vojenských základnách v Hradci Králové, Praze a v Prostějově, během mobilizace v září
1938 sloužil u Leteckého pluku 5 v Brně. Po obsazení zbytku naší vlasti 15. března 1939
odešel Jan Veselý v dubnu ilegálně do Polska. Byl zařazen do skupiny čs. letců, kteří
odjeli lodí do Francie s podmínkou pětileté služby v Cizinecké legii. Když 1. září 1939
rozpoutalo Německo válku, byli naši vojáci staženi z legie a postupně zařazeni do
francouzských vojenských výcvikových jednotek. Veselý byl určen k výcviku
bombardovacího letce. Po porážce Francie odjel koncem června 1940 ve skupině čs.
vojáků lodí do britského Liverpoolu. V srpnu 1940 byl zařazen do aktivních záloh
britského Královského letectva (RAF VR) vrámci 311. čs. bombardovací perutě. Jako
zkušenému pilotovi mu byla propůjčena vysoká britská důstojnická hodnost S/Ldr
(podplukovník). První operační let vykonal se svou osádkou Wellingtonu Mk. I. 8. října
1940 nad německé Brémy. Osud ho dostihl o pouhých devět dnů později, kdy S/Ldr
Veselý zahynul tři hodiny po půlnoci 17. října s dalšími čtyřmi členy osádky Wellingotnu
Mk. IC „KX-H“ po návratu z bombardování Německa. Stroj, vážně poškozený německou
protivzdušnou obranou, narazil do balonové baráže u Londýna. Po dopadu letounu na
tenisový kurt v Batley Priory u Stanmore se podařilo z hořícího vraku zachránit pouze
těžce popáleného zadního střelce Sgt Františka Truhláře. Ostatky pěti letců byly uloženy
21. října 1940 do společného hrobu číslo G-4-17 v městečku Pinner v oblasti Harrow
severozápadně od Londýna. Janu Veselému byl posmrtně udělen Československý válečný
kříž 1939. Dne 1. června 1991 byl in memoriam povýšen do hodnosti plukovníka letectva.
Slavnostní odhalení pomníku uspořádal Obecní úřad v Přehořově v čele se starostou
Petrem Maškem a za podpory místních dobrovolných hasičů, 42. mechanizovaného
praporu z Tábora, Aeroklubu Tábor, Vojenského historického ústavu v Praze a Klubu
historie letectví Jindřichův Hradec. Význam události podtrhla početná účast rodiny Jana
Veselého a občanů Přehořova. Čestným hostem akce byl československý válečný stíhací
pilot generál Emil Boček z Brna.
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!
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Vladislav Burian
Foto: Slavnostní proslovy u odhaleného
památníku plukovníku Janu Veselému
přednesli (zprava): starosta Přehořova Petr
Mašek, čs. válečný pilot generál Emil
Boček a předseda Klubu historie letectví
Vladislav Burian. Další proslovy přednesl
senátor Jaroslav Větrovský, za rodinu
plukovníka Veselého Zdeňka Zemanová.
(Foto: Jana Burianová)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den proti úložišti
Již po čtvrté proběhl v Deštné Den proti úložišti, letos 21. dubna. Mottem bylo
„Lokalita není jen jméno na mapě, ale zejména lidé, kteří tam žijí.“ Pochod se konal i na
ostatních místech vytipovaných pro eventuelní stavbu.
U příležitosti Dne proti úložišti nás v pátek navštívili sousedé z Rakouska, konkrétně
12 starostů například Hornu, Heidenreichsteinu, Weidhofenu, dále vícestarostové
například z Gmündu a zastupitelé, aby nám vyjádřili podporu v naší snaze o férový proces
a rovné postavení místních samospráv vůči aroganci státu, při procesu hledání místa pro
jadernou skládku. Rakouským starostům a zastupitelům bylo ukázáno místo, které může
být postiženo výstavbou, byly jim ukázány zdroje pitné vody a setkali se s vedením obcí
Lodhéřov, Deštná, Světce a Pluhův Žďár. Při následném posezení v místní restauraci jsme
si v přátelské atmosféře popovídali o postoji k otázce získávání energií a o řešení otázky
jaderného odpadu.
Rakouští sousedé, vzhledem k tomu, že se dlouhodobě zabývají obnovitelnými zdroji,
nabídli zrealizování fotovoltaické elektrárny na deštenské školce.
V sobotu za krásného počasí proběhl pochod, započal informační částí. Pojďme si i
zde v krátkosti shrnout základní údaje o úložišti:
1. Může obec zasáhnout do procesu, kde úložiště bude umístěno? Velmi slabě a to pouze
na začátku při rozhodování o průzkumných územích. Nám to nestačí.
2. Jsou ochráněny naše zdroje vody? V okolí Najdeka jsou zdroje vody pro Deštnou,
Lodhéřov, Okrouhlou Radouň, Kostelní Radouň a Pluhův Žďár. Naše studně se mohou
nacházet třeba jen 200 m od sudů s jaderným odpadem. My se s tímto nechceme smířit.
3. Kolik by do jaderné skládky ve skutečnosti bylo složeno odpadu? Nevíme. Bude tento
odpad pouze z České republiky nebo bude svezen i z jiných států? Nebudeme přece
odpadištěm pro jiné.
4. Bezpečnost při budování se odsouvá do pozadí, stát chce již letos zúžit počet míst pro
jadernou skládku z devíti na čtyři – a to bez jasných pravidel, takže se domníváme, že
jediným kritériem nebude bezpečnost, ale pouze vstřícnost místních obyvatel. Nikde na
světě ještě není jaderné úložiště v provozu a tam, kde s ním začali, práce přerušili s tím, že
nemohou garantovat bezpečný provoz. Nedovolme ze sebe udělat pokusné králíky.
5. Je zajištěno finanční krytí stavby? Pravděpodobně ne, úložiště má stát 111 miliard a do
dnešních dnů není na jaderném účtu ani 30. Nenechme zaplatit naše děti za naši
rozmařilost.
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V rámci pochodu jsme se zastavili u loni vysazené lípy, kterou jsme zalili v duchu
naděje, že o své budoucnosti budeme moci spolurozhodovat. Po cestě bylo diskutováno
jak naložit s faktem jaderného odpadu. Zásadní je v celém procesu nakládání s jaderným
odpadem otevřenost a umožnění diskuse z celého názorového spektra, aby tak bylo možné
dojít, co nejlepšího řešení. Navrhujeme nepostupovat zbrkle a překotně rychle. Nejedná se
o neškodný odpad, jedná se o radioaktivní odpad s poločasem rozpadu cca 300 tisíc let.
Jako nejodpovědnější a nejbezpečnější cesta také vůči budoucím generacím se jeví mít
tento odpad pod stálou kontrolou v meziskladech a vyčkat vhodnějších, přijatelně
bezpečných technologií. Jako příklad bychom uvedli telefony. Víte, jakým způsobem se
telefonovalo před padesáti lety a dovedete si představit, jak se bude telefonovat za padesát
let? Lze mít dobrou naději, že za padesát let bude i v rámci možností jak naložit
s radioaktivním odpadem situace mnohem příznivější, než je dnes.
Pochod byl zakončen pečením buřtů a hezkým posezením pod Deštěnskou horou.
Děkujeme všem zúčastněným a starostům a zastupitelům z Deštné, Světců, Pluhova
Žďáru a Lodhéřova za podporu při organizování akcí v rámci Dne proti úložišti. Rádi
bychom ještě uvedli, že na obecních úřadech v Deštné, ve Světcích, Pluhově Žďáru a
Lodhéřově je možné se připojit k podpisu Výzvy, jež se podepisovala v rámci Dne proti
úložišti.
Zdeněk Leitner, starosta Okrouhlé Radouně

DEŠTENSKÁ PROČ
Proč se ulice jmenuje Na Zájezku
Jméno této ulice je neobvyklé a nevyskytuje se často. Spíš naopak. Když jsem pátrala po
tom, jak název vznikl nebo od čeho je odvozen, dostávala jsem se většinou do slepé
uličky. Původně to byl Zájezdek, proto se nabízelo vysvětlení, že zde asi kdysi byl
zájezdní hostinec. Ale ani jedno stavení v této ulici nenasvědčuje tomu, že by tomu tak
mohlo být. Ani v kronikách není zmínka o vzniku názvu této ulice. Hledala jsem tedy v
názvosloví, jak asi mohl tento název vzniknout a jestli se někde v jiném městě či vesnici
najde místo stejného jména. A tady jsem uspěla. Pokud se někde Zájezek objevil, byl vždy
spojen s rybníkem, jezem a výlovem. Například v Chlumu u Třeboně je restaurace Zájezek
u rybníka Zájezek.
Tak jsem se dopracovala k tomu, jak asi název ulice Na Zájezku vznikl. Pravděpodobně
souvisí s dávno neexistujícím rybníkem, který se rozprostíral v místech pod deštenskou
farou. Při výlovu rybníka se na hrázi soustřeďovaly povozy, kádě a vše, co je při výlovu
rybníka zapotřebí. Vzhledem k přístupnosti tohoto místa ze silnice směrem na Jindřichův
Hradec se vše soustřeďovalo v ulici, o kterou
mi jde.
Zájezkem se odedávna označovalo místo pod
rybníkem, za jezem, kam vypadávaly ryby z
loviště, nebo boční nádrž při lovišti. Pod hráz,
za jez, mohly zajet i potahy s lejtami a ryby se
zde mohly snadno nakládat.
Je možná zajímavou náhodou, že v této ulici
mají deštenští rybáři dnes své útočiště v
podobě budovy, do které si na Vánoce chodíme
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kupovat ryby. Název ulice ale najdete pouze na mapě, protože cedule tu není.
Jitka Šnorková

Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Rok 1938 – osudný a tragický rok pro náš národ - 1. část
Polární záře – z 24. na 25. ledna 1938 byla v Deštné a v celé
střední Evropě vidět polární záře, což byl jev u nás nevídaný.
Mnozí, kteří byli pověrčiví, předpovídali zlé období pro nás i
Evropu.
Nyní k událostem v obci tohoto roku:
Obecní rozpočet – potřeba byla 120 812 Kč, úhrada 90 724 Kč, schodek tedy činil
30 077 Kč a měl být uhrazen 175% přirážkou k činžovní dani a 300% k daním ostatním.
Rozpočet místní školní rady činil – 28 593 Kč, úhrada 9 000 Kč, schodek 19 593 Kč,
z toho mělo být uhrazeno 13 850 Kč Deštnou, 4 160 Kč Světcemi a Vícemil měla uhradit
1 700 Kč.
Lesy – Zemědělská rada povolila obci zakoupit 4 000 smrkových, 3 500 borových a 510
modřínových sazenic na další zalesňování Výmol.
Užitkové dříví ve Strážce bylo prodáno Ferdinandovi Dejmkovi, mistru tesařskému
z Kardašové Řečice, bylo to 82,38 m³ za 10 135,50 Kč. Obec měla velký příjem z lesů,
proto zalesňovala Výmoly, koupila les a založila lesní školku.
Hospodářské zvířectvo – stav k 1. 1. 1938: skot 476 kusů, z toho 279 krav, k tahu 181
kusů. Koní bylo v obci 31, prasat 192, z toho 3 prasnice, ovcí bylo 6, z toho 1 beran a koz
bylo 164 kusů.
Nemoci u zvířat – v červnu 1938 se objevil 1 případ červenky u prasat. Dne 16. 10. 1938
vypukla v obci slintavka a kulhavka, k 3. 12. 1938 bylo postiženo 60 čísel a nákaza se dále
šířila. Obec tím přišla o 3 dobytčí trhy, což byla ztráta pro obec 3 000 Kč.
Hasiči – Sbor dobrovolných hasičů pořádal 6. 6. 1938 slavnost u příležitosti šedesátiletého
trvání sboru v Deštné. Odpoledne tohoto dne členové sboru sehráli v Lázních v přírodě
divadelní hru „Lešetínský kovář“.
Náklady na pohřeb – Okresní úřad žádal o sdělení nákladů na pohřeb. Odpověď zněla:
hrobař 10 Kč, nosiči 20 Kč, rakev 20 Kč, zpěvák 10 Kč. Celkem tedy 60 Kč.
Různé události:
- Obec platila 20% příspěvku na nedobytné léčebné náklady v nemocnici
nemajetných příslušníků obce za 9. období, což činilo 889,50 Kč.
- V obci bylo ještě několik nezaměstnaných, od okresu pro ně přišlo v březnu 65 kg
mouky a 40 kg cukru.
- Očkování dětí proti záškrtu – na účet státu bylo očkováno 37 dětí do šesti let.
Později byly očkovány i děti starší více než šest let. Na děti zaměstnaných rodičů
platila očkování nemocenská pokladna nebo Léčebný fond, zemědělci a živnostníci
museli platit 15 za očkování.
- Jízdné autobusem z Deštné do J. Hradce stálo 6,50 Kč
- Desetinná čárka – definitivní zavedení desetinné čárky namísto desetinné tečky
trvalo několik let.
- Dlouhotrvající deště – v létě 1938 byly dlouhotrvající deště, které způsobily, že
obilí nebylo včas sklizeno, proto zemědělci žádali o odpis daní.
Z kroniky vybrala J. Vichrová
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Citát nakonec:

Slova jsou jako listy na stromě – kde je jich nejvíc,
tam je nejméně ovoce.
GOETHE

SPORT
SPORTOVNÍ AKCE VE MĚSTĚ DEŠTNÁ
Tréninky fotbal
Každé pondělí:
17:00 – 18:00 minipřípravka děti 5 až 7 let na hřišti.
18:15 – 19:15 žáci 8 – 11 let na hřišti.
Každý čtvrtek:
18:00 – 19:30 muži na hřišti
Fotbal muži – Okresní soutěž sk. A – jaro 2018
H. Žďár – Deštná 1:0
H. Pěna – Deštná 2:4
Deštná – Plavsko 1:6
N. Ves – Deštná
4:5
Další domácí zápasy:
Sobota 02. června Deštná – Lodhéřov 15:00
Sobota 16. června Deštná – Staňkov 14:00

LÉKÁRNA DEŠTNÁ
LADIVAL OF 50 sprej pro děti 200 ml
Spolehlivě chrání dětskou pokožku před spálením a
poškozením okamžitě po nanesení. Přípravky z této
obzvláště dobře tolerovány kůží a vhodné i pro děti s
ekzémem. Voděodolné, bez emulgátorů, parfému,
konzervantů.

následným
řady jsou
atopickým
barviv a

Za letní akční cenu 329 Kč
V nabídce lékárny také Panthenol sprej 150 ml s vysokým
obsahem 10% D-panthenolu za cenu 109 Kč.
LÉKÁRNA
Deštná, nám. Míru 15, telefon: 608 166 116, e-mail: destna@medipharma.cz
Otevírací doba:
Pondělí
7.30 – 13.00 Úterý
7.30 - 13.00
Středa zavřeno
Čtvrtek
7.30 - 13.00 Pátek
7.30 - 13.00

INZERCE
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