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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři Zpravodaje Deštenska,
zdravím vás v novém roce. Jak říká horoskop, tak nám rok 2018 přinese
příliv nové, svěží energie, na kterou jsme už dlouho všichni čekali.
Nemusíme se ničeho obávat. Tempo, na které jsme byli doposud zvyklí, se
nezmění! Pořád si pojedeme na pohodové vlně, jak tomu bylo
doposud. Jediný rozdíl bude v tom, že my sami budeme cítit, že chceme
mnohem víc. Nejenom, že víc zvládneme, ale také nás budou napadat věci,
na které jsme doposud nepřišli. Všechno nám bude připadat snazší, barevnější a
zábavnější. Můžeme jen doufat, že horoskop nelže, a že se máme na co těšit.
Přinášíme vám opět zpravodaj plný zajímavostí a informací, letošní rok vychází
zpravodaj již po devětadvacáté, přeji příjemné čtení.
V prosinci zasedalo Zastupitelstvo města Deštná dvakrát, ve čtvrtek 7.12. a ve středu
27.12. Zastupitelé se sešli v obou případech v počtu sedmi (z devíti). Vybral jsem některé
z projednaných bodů:
- Aktualizovali jsme Ceník služeb města.
- Projednali jsme odpadové hospodářství (více na www.destna.cz/odpady).
- Propachtovali jsme část pozemku 2347 v Deštné.
- Prodali jsme dva pozemky v Deštné.
- Schválili důležité dokumenty – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2020 a
Rozpočet na rok 2018.
- Projednali jsme zprávy Kontrolního a Finančního výboru.
- Seznámili jsme se s výjimkou z počtu žáků v základní škole, s rozpočtem školy na
rok 2018 a se Střednědobým výhledem rozpočtu.
- Schválili jsme podání žádostí o dotace na Jihočeský kraj.
- Schválili jsme nákup lesních pozemků.
- Projednali jsme Smlouvy o zřízení služebností.
- Upravili jsme odměny zastupitelů.
- Projednali jsme zprávu Ministerstva životního prostředí ve věci prodloužení
průzkumných území v lokalitě Čihadlo.
Informace o všech bodech a další informace můžete získat na www.destna.cz nebo
přímo na podatelně města v zápisech ze zasedání.
Město pořídilo přes Svaz měst a obcí Jihočeského kraje kompostéry. Stále je k mání
několik kusů o velikosti 450 litrů. Hlásit se mohou i ti, kteří kompostér od města již mají a
nedostačuje jim.
Chci tímto poděkovat všem, kteří s městem jakkoliv spolupracují, kteří městu pomáhají a
město podporují, kteří město reprezentují, kteří město zvelebují, kteří se o město starají.
Velice si vážím všech, kteří to s Deštnou a Lipovkou myslí dobře. Přeji všem jen to
nejlepší a hlavně zdraví v novém roce.
David Šašek, DiS., starosta
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jubilantům k významným narozeninám
Paní
Paní
Paní
Panu
Panu
Paní
Panu

Květoslavě
Marii
Jarmile
Milanu
Jiřímu
Vilmě
Jaroslavu

Müllerové
Blažkové
Drunecké
Bobákovi
Staňkovi
Szutové
Petrů

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

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

Manželé Dvořákovi oslavili Zlatou svatbu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZPRÁVA TECHNICKÉHO ÚSEKU MĚSTA DEŠTNÁ
Odpady v roce 2018
S novým rokem jsme zavedli nový systém sběru odpadů. Krátce k celému systému sběru
všech odpadů.
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Komunální odpad se bude svážet 1x za 14 dní. První odvoz v roce je pondělí 8.1.2018 a
pak každý další sudý týden.
Plasty a papír - je zaveden pytlový sběr, kontejnery po městě nebudou, plný pytel označte
čárovým kódem a dávejte ve stejných intervalech společně s popelnicí poprvé v pondělí
8.1.2018 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.
Pro úspěšné fungování celého systému je důležité přistavovat ven plnou popelnici a
totéž platí i pro pytle. Pouze v tomto případě se nám podaří výrazně ušetřit na
likvidaci odpadů.
Ostatní odpady – druhy a místa k odevzdání, systém zůstává stejný
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 průběhu zimních měsíců bude
pravděpodobně v těchto termínech:
Leden: pátek 19.1.2018
Únor: pátek 16.2.2018 Březen: pátek 16.3.2018
O vývozu bio odpadu budeme informovat rozhlasem.
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 lednu 2018 otevřeno poslední sobotu v měsíci
27.1.2018 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 prosinci 2017:
V ulici Zahradní bylo dokončeno rozšíření vodovodu a kanalizace pro dvě nové stavební
parcely. Vodovod byl položen v délce 80 m a je připravený k prodloužení pro další nové
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stavební parcely v lokalitě Za školkou. Kanalizace, vzhledem k převýšení, nešla řešit jako
gravitační, takže byla vybudována tlaková v délce 70 m.
Na začátku měsíce jsme opravovali dvě poruchy vodovodu najednou. Během víkendu
praskl vodovod v ulici Hradecká a zároveň v ulici Podfarská. Obě poruchy vznikly
z důvodu, že při realizaci podkládali vodovod cihlami k vyrovnání, přes které se po čase
litina při zamrzání a rozmrzání země zlomí.
V čp. 119 jsme začali s opravou bytu, který je nutné předělat kompletně, takže se budou
dělat nové rozvody vody, topení a elektriky, nové omítky, podlahy a další.
Dále pak provádíme pravidelnou údržbu cest, chodníků, budov, vodovodu a úpravny,
kanalizace a ČOV a všeho dalšího nutného pro bezproblémový chod Deštné a Lipovky.
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Rok 2018 naplánované akce
Parkoviště u Jednoty dokončení vydláždění podél budovy.
Asfaltování Bílkovy ulice.
Výměna technologie (rozvodů, sanace filtrů a první akumulace) na vodárně.
Přeložka vedení vodovodu na mostě v Bílkově ulici.
Prodloužení vodovodu v Adamské ulici.
Montáž zvukové signalizace na jednotlivé čerpací stanice tlakové kanalizace.
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Oprava kanalizace na louce pod hřištěm „Bejkovka“.
Škola - oprava WC chlapci na 1. stupni, výměna oken a dveří poslední etapa, výměna
okapů ve dvoře školy, postupná rekonstrukce školní kuchyňky.
Sportoviště – dostavba hřiště na pétanque, badminton, stolní tenis a workoutové sestavy,
v případě získání dotace položení povrchu na tenisovém kurtu.
Oprava bytů – čp. 119, čp. 83, čp. 61.
Přeložka elektrické kapličky a sloupu veřejného osvětlení u odbočky do ulice Zahradní.
Seznam prací na rok 2018 je podstatně větší, výše jsou vypsané pouze ty největší akce,
které jsme zařadili do rozpočtu. Dále je rozpracováno několik projektových dokumentací
(Přestavba křižovatky, Lokalita za školkou, Kanalizace na Stráních a Na Zájezku 3. a 4.
etapa, Veřejné osvětlení na Stráních a Na Zájezku, Přestavba 4 bytů ze staré družiny,
Přestavba Svatojánské ulice, atd.).
Tlaková kanalizace
Upozornění pro majitele nemovitostí, kteří mají tlakovou kanalizaci. V rámci běžné
údržby šachty tlakové kanalizace je nutné 2 – 4 krát ročně (nebo dle potřeby) ostříkat
(omýt) čidla, která spouštějí čerpadlo. V případě, že se čidla nebudou čistit, hrozí přetečení
šachty nebo zpětné natečení kalů do domu, popř. spálení čerpadla.
Palivové dřevo – ceny v roce 2018
Ceny palivového dřeva:
Měkké dřevo (smrk, modřín, borovice, topol, lípa, atd.)
700 Kč/prm
Tvrdé dřevo (buk, dub, bříza, javor, jasan, atd.)
900 Kč/prm
Větve, samovýroba
138 Kč/prm
Doprava (účtována hodinově)
300 Kč/hod.
Dřevo je dodáváno v 1m polenech, prm = prostorový metr skládaný. Ceny jsou již s DPH.
Pokud máte jakékoliv připomínky nebo náměty na úklid, opravy a úpravy v Deštné a
Lipovce, ozvěte se nám (podatelna@destna.cz, 384 384 231, 607 937 291, osobně).
Rádi s vámi jakýkoliv návrh prodiskutujeme, popř. ho dle možností rozpočtu
zrealizujeme nebo zařadíme do rozpočtu na další rok.
Vedoucí technického úseku Pavel Kučera
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poplatky za odpady a za psy
Poplatky za odpady jsou nezávislé na čárových kódech (čárový kód vám bude vydán i bez
předchozí platby).
Poplatky je nutné zaplatit v těchto termínech:
-

600 Kč za každého trvale bydlícího občana do 15. února 2018
600 Kč za rekreační chalupu do 15. března 2018
za psa do 31. března 2018

Za odpady i za psy můžete platit hotově do pokladny města nebo bankovním převodem
na účet Města Deštná
č.účtu.: 0600434339/0800 (Česká Spořitelna Jindřichův Hradec)
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Variabilní symbol za odpady nebo za psy je č.p. domu
(do poznámky napište jméno a za co platba je, pro naše jednodušší rozpoznání účelu
platby, např. „odpady Fialka“).
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ
Advent na naší škole
Jako každým rokem se i letos žáci základní školy chystali na příchod
Vánoc. Adventní období zahájili výrobou adventních věnců a
výzdobou svých tříd a školy.
Dne 5.12. je navštívil Mikuláš se svým doprovodem. Obešli postupně všechny třídy, kde
dětem rozdali mikulášskou nadílku, na kterou opět přispělo SRPDŠ, za což mu děkujeme.
V úterý 12.12. následovaly vánoční tvořivé dílny, jejichž příprav se ujali všichni
pedagogičtí pracovníci školy. Někteří s dětmi na svých stanovištích vyráběli hezké
dárečky, které si děti odnesly s sebou domů, ostatní pro rodiče a děti zajistili občerstvení.
Celou školou se nesla vánoční atmosféra a děti i rodiče, kterých letos přišlo opravdu
hodně, odcházeli domů spokojeni a v dobré náladě.
V pondělí 18.12. navštívil naši školu divadelní soubor z Hradce Králové, který nám již
několik let zpříjemňuje adventní čas. Zahrál dvě různá představení pro I. a II. stupeň, obě
se dětem moc líbila. V úterý 19.12. byl na programu pořad s názvem Advent, v němž se
děti dozvěděly nové zajímavé informace o křesťanské tradici Vánoc.
Poslední školní den v kalendářním roce připravujeme vždy pro děti vánoční besídky. Letos
se besídky uskutečnily v pátek 22.12. Děti si ve svých třídách nachystaly občerstvení a
těšily se na dárečky, které na ně pod nazdobenými stromečky čekaly. Besídky jsme
zakončili společným zpěvem koled na schodišti naší školy. Zazpívat si s námi přišly i děti
a paní učitelky z mateřské školy a někteří rodiče.
Po besídkách se slavnostně naladěné děti rozešly domů a před nimi byly nejkrásnější
svátky v roce a tolik očekávané vánoční prázdniny.
Jménem všech zaměstnanců školy Vám přejeme krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví
v roce 2018.
Mgr. H. Böhmová a Mgr. P. Havelková
Divadelní představení
V předvánočním čase k nám zavítalo naše oblíbené Divadélko pro školy z Hradce
Králové. Pro žáky druhého stupně si připravilo netradiční představení z období pozdní
renesance a baroka Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury. Herci opět
nezklamali a nás čekal gejzír výborných hereckých výkonů, improvizace, vtipu i poučení.
Zapojení našich žáků do hry je samozřejmostí a vítaným zpestřením. Všichni jsme se
nejen poučili, ale i výborně pobavili.
Mgr. Hana Tomšů
Naše škola se zúčastnila dvou turnajů ve florbale v Jindřichově Hradci. Ten první, který se
odehrál 30.11., patřil žákům I. stupně, žáci II. stupně odehráli svůj turnaj 11.12. Přestože
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hra obou našich týmů nebyla špatná, trápilo nás střílení branek. Z týmu I. stupně se
střelecky nejvíce dařilo Davidu Peterkovi a Honzovi Jílkovi, v týmu II. stupně je potřeba
pochválit Dana Chvátala, který podal slušný výkon v brance.
Mgr. Jiří Kačo
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MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v měsíci prosinci
Měsíc prosinec jsme zahájili ranními „černými hodinkami“ u adventního věnce a každý
den jsme otvírali okénko u adventního kalendáře. Vždy jsme se příjemně naladili do
celého dne. V prvním týdnu nás přišel navštívit Mikuláš s čerty a anděly. Krásně jsme mu
zazpívali a zatančili a on nám na oplátku nechal balíčky s dobrotami.
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7. prosince zahájila třída „Broučků“ kurz plavání. Broučci se již moc těšili a celkem je
čeká 10 lekcí plaveckého výcviku. Při druhém kurzu navštívili Krýzovy jesličky, Fontánu
u Floriána a živý Betlém. Všem se výlet moc líbil.
9. prosince vystoupily předškolní děti na setkání dříve narozených. Pro babičky a
dědečky si připravily krásné básničky.
Prosinec se pochopitelně také nesl v duchu nadcházejících Vánoc. Obě třídy si se
svými učitelkami upekly krásné perníčky a provoněly celou školku. Povídali jsme si o
vánočních zvycích a tradicích, zpívali jsme koledy a také vyráběli vánoční ozdoby a přání.
Společnými silami jsme nazdobili vánoční stromeček a přihlásili se s ním do soutěže.
Doufáme, že se nám podaří umístit do první trojice a vyhrajeme tvořivé dopoledne
v zahradním centru. Při dopoledních procházkách jsme chodili pozorovat vánoční výzdobu
v Deštné.
Také nás navštívilo divadélko pro školy a školky z Hradce Králové s představením
„Ezopovy bajky“. Divadélko se nám velice líbilo, protože jsme se moc a moc nasmáli a
také jsme si odnesli mnohá ponaučení do našeho života.
Po celý měsíc jsme prožívali krásné chvíle a těšili se na Vánoce. Vyvrcholením celé
doby byla vánoční besídka, kdy nám Ježíšek pod stromeček nadělil mnoho nových hraček.
Poslední den před prázdninami jsme navštívili ZŠ, kde jsme si na schodech s kamarády ze
školy zazpívali koledy a všichni jsme se rozloučili před vánočními prázdninami.
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat naší ZŠ a všem sponzorům, za jejich podporu a
dary po celý školní rok. Do nového roku Vám všem přejeme hlavně zdraví, štěstí, lásku a
také mnoho dnů, které Vám vyčarují úsměv na tváři.
PF 2018 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 61 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 LEDEN 2018

3.1. ST
4.1. ČT
5.1. PÁ
8.1.
9.1.
10.1.
11.1.
12.1.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

15.1. PO
16.1. ÚT

Rybí
Hrachová
Gulášová

Vepřové maso na žampionech, rýže, čaj
Francouzské brambory, zelný salát, čaj
Jablková žemlovka, mléko

Květáková
Hov. s cizrnou
Přidělaná
Vločková
Fazolová

Holandský řízek, bramb. kaše, obloha, čaj
Hov. maso vař., rajská om., těstoviny
KNEDLÍK
Čočka na kyselo, chléb, okurka, klobása, čaj
Vepř. srdce na smetaně, knedlík, čaj
Zeleninové rizoto z vepř. masa, okurkový salát, čaj

Rajská
Česneková

Zapečené rybí filé, brambor, mrkvový salát, čaj
Segedínský guláš, knedlík, čaj
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17.1. ST
18.1. ČT
19.1. PÁ

Z červ. čočky
Kapustová
S kapáním

Pečené kuře, brambor, kompot, čaj
Přírodní hovězí pečeně, rýže, čaj
KNEDLÍK
Špagety se sýrovou omáčkou a kuř. masem, čaj

22.1.
23.1.
24.1.
25.1.
26.1.

Bramborová
Brokolicová
Z mích. luštěnin
Krupicová
Boršč

Vepř. krk. po selsku, bramb. knedlík, zelí, čaj
Krůtí maso na slanině, rýže, čaj, moučník
KNEDLÍK
Čevapčiči, brambor, hořčice, cibule, čaj
Vepř. maso na paprice, knedlík, čaj
Bavorské vdolečky s tvarohem, kakao

Kmínová
Pórkový krém
Z vaj. jíšky

Vepř. krk. pečená, brambor, dušená mrkev, čaj
Hovězí kostky na červené fazoli, rýže, čaj
Vepř. maso po italsku, těstoviny, čaj

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

29.1. PO
30.1. ÚT
31.1. ST

Z NAŠÍ KNIHOVNY
Vážení čtenáři, zdravíme vás opět z knihovny, dovolte nám takové malé
zamyšlení.
Pokaždé si začátkem nového roku navzájem přejeme zdraví, štěstí,
pohodu, klid a lásku, zkrátka vše dobré.
Pár obyčejných slov a co všechno je v nich schováno. Pokud je
prožíváme, většinou si to ani neuvědomujeme. Bereme jejich obsah jako samozřejmost.
Co kdybychom pro letošní rok nezůstali jen u přání. Co kdyby každý z nás každý den
udělal nějakou maličkost pro to, aby lidé okolo nás byli šťastní, v klidu a pohodě, třeba jen
na malý okamžik? Leckdy stačí spolknout ošklivé slovo, nevypěnit kvůli maličkosti,
leckdy se stačí usmát, podržet dveře, dát přednost třeba ve frontě, vyslechnout druhého,
snažit se pochopit a vcítit. Jaroslav Samson Lenk zpívá písničku Usměj se na svět a on ti
to vrátí. Tak pojďme zkusit, zda je to pravda, zda se opravdu stačí usmát. Život přináší
tolik trablů, které musíme přijmout a se kterými nic nezmůžeme a které nás čas od času
srazí na kolena. Tak přestaňme vyrábět problémy z malichernosti a snažme se usmívat a
střádat sílu na chvíle, kdy ji budeme opravdu potřebovat.
A kdo by chtěl ještě potěšit navíc nějakou knihou, bude v knihovně vítán a rády mu
pomůžeme s výběrem.
LiSt
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POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
"Báby babicí"
Uznejte přátelé, že nemůže být krásnější začátek nového roku, než
přivítáním nově zrozeného človíčka do světla světa! Ať jsme se narodili
1. ledna, nebo v jiný den v roce, byli jsme každý z nás, také něčím novým,
co dosud na světě nebylo. Tím se klaním matkám – dárkyním života, ale chci i poděkovat
dalším, kdož nám na svět pomáhali. Byly to většinou ony "báby babicí", porodní
asistentky, zkušené ženy, spěchající ku pomoci na volání rodičů. Lékaře potřebovaly jen v
případě, který nemohly samy zvládnout. Až později, v Josefinské době, začali doktoři
"krajští fyzikové", tyto ženy školit a zkoušet. Proto si babičky přidávaly ke jménu "bába
zkoumaná, zkoušená".
Vraťme se do dávné i nedávné minulosti. Že jsme nevymřeli, bylo zásluhou
obdivuhodné porodnosti předků – dokázali nahradit úbytek lidí v morových epidemiích i
v četných válkách. Přes značnou dětskou úmrtnost, byla natalita progresivní. Ty naše
porodní babičky! Nelze ani domyslet jejich záslužnou práci, často v primitivních
podmínkách, s minimem hygieny.
Bohužel, jejich dávná jména většinou odešla do zapomnění. Přesto jsem v deštenských
matrikách útržkovitě našel některá jména, dokonce z 18. století, i když povinnost
zapisovat porodní báby do matrik byla nařízena dvorským dekretem až v roce 1825. (Tato
praxe skončila v roce 1959). Proto následující přehled nelze považovat za úplný.
V Deštné jsou zapsány: V roce 1793 Anna Závodná, Anna Růtová, 1803 Rozina
Hrabalová, 1818 "bába babicí" Rozina Bílská, 1845 "bába zkoušená" Anna Kuhnová a
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"bába zkoumaná" Josefa Dvořáková, 1885 "zkoušená babička" Johana Multererová
(provdaná za Vojtěcha Bernarda), 1864 Antonie Syrová, 1883 Anastázie Lábková
(provdaná za malíře Karla Eliáše), 1890 Alžběta Hodinářová a roku 1912 Anna
Zadražilová – obě báby porodní, vystudované v kurzu lékařské fakulty v Praze.
V matrikách se objevují i "báby babicí" z okolí. Například v roce 1860 byla v Jižné
Anna Miňhová, 1819 v Rosičce sloužila Marie Černá, v nově založené vsi Štilfrýdově v
roce 1793 pomáhaly "báby" Marie Tylmanová, Anna Kůrková, ve Březině r. 1836 byla
"bába zkoušená" Rosálie Buštová.
Deštenská obec často musela platit za porody žen v cizině, protože byly chudé a
příslušely do Deštné. V starších dobách byly s porodem a křtem spojeny mnohé zvyky,
často i pověrečné - například žena v šestinedělí nesměla z domu ven, aby jí „divé
ženy“ dítě nevymněnily! Porodní babičky přiváděly na svět celé generace našich předků v
jejich obydlích. Až moderní doba soustřeďuje rození dětí do porodnic, kde je všestranná
péče. Domácí porody se striktně omezují, což mj. znamená, že rodáků v obcích ubývá, až
k likvidaci této hrdé tradice. To ale není podstatné. Důležitější je cíl – aby milí
novorozenci vyrůstali v láskyplném rodinném prostředí, aby v dospělosti na své dětství,
rodiče a milé kolem, vzpomínali tak pěkně, jak se nám to mnohým poštěstilo.
Přání? Ať Češi a Moravané početně přibývají, ať nás nezahltí příliv cizí kultury a
natality jejích mas!
F.K.
Anna Zadražilová, bába porodní v Deštné čp. 12, vystudovala v
Praze, kde r. 1912 složila zkoušku a vykonala předepsaný slib.

Stará vývěsní tabule Johanny Bernardové "zkoušené babičky", která visela na jejich domě
v Deštné čp. 91 (Našel ji pan Josef Bernard, foto pí Jitka Šváchová).

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS
Oznamujeme zatím známé akce v KD Deštná:
13.01.2018 Hasičský ples
02.02.2018 Farní bál
10.02.2018 Masopust
16.02.2018 Agra ples
03.03.2018 Goldoniáda – DS Jablonský 17.03.2018 Myslivecký večírek
01.04.2018 Velikonoční zábava
21.04.2018 Brutus koncert
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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PROSINEC V LETECKÉM MUZEU
DEŠTNÁ OČIMA KHL
Vážení čtenáři Deštenského Zpravodaje. Skončil rok 2017
a vstupujeme do roku nového. Dovolte mi proto krátké
ohlédnutí za pěti měsíci deváté sezóny Leteckého muzea
Deštná, v příštím Zpravodaji pak shrnutí uplynulých dvanácti měsíců naší klubové
činnosti.
V pátek 18. prosince jsme se na výroční schůzi „Doklubná 2017“ našeho Klubu historie
letectví ohlédli mimo jiné za uplynulým rokem v Leteckém muzeu Deštná. Sezónu jsme z
mnoha důvodů zhodnotili jako průměrnou. Jak z pohledu návštěvnosti, která klesla z
přibližně 5.500 návštěvníků během roku 2016 na pouhých 4.970, tak po stránce
organizační. Kde jsou ty časy vedoucí průvodkyně Slávky Poslušné, kdy se průvodci
starali nejen o prodej vstupenek, ale také o čistotu venkovního povrchu vitrín a průběžným
procházením interiéry chránili exponáty proti odcizení. V loňském roce jsme totiž přišli o
jeden poměrně vzácný historický exponát, který nám byl odcizen v prázdninovém období.
To bylo také důvodem, proč jsme se obrátili se žádostí na vedení města Deštná na pořízení
bezpečnostního kamerového systému do interiérů muzea. Náš požadavek však nebyl přijat.
Musíme proto společně s vedením města vymyslet jiný a hlavně praktický způsob, jak
dalším krádežím zabránit. Třeba tím, že zodpovědnost za vystavené exponáty převezmou
samotní průvodci. Z pohledu našeho Klubu je bezpodmínečně nutné vymyslet nový
dokonalejší systém zabezpečení jednotlivých vitrín a vystavených exponátů. Na
zkoordinování obou výše uvedených návrhů Klubu máme čas do dubna 2018 a věřím, že
se tak i stane.
Do muzea během zimy a jara 2018 přibudou nové zajímavé exponáty z období od I.
světové války až období československého letectva z nedávné historie. Dále chceme konečně - doplnit expozice o popisky s anglickou mutací, o nové plastikové modely strojů
jindřichohradeckých válečných letců a řadu dalších novinek. O tom vás budeme průběžně
informovat v příštích měsících na stránkách městského Zpravodaje.
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Chcete-li se dozvědět více informací o činnosti našeho Klubu, pak Vám doporučuji
navštívit naše webové stránky: www.khl-jhradec.cz.
Vážení čtenáři Deštenského Zpravodaje. Šťastný vstup do roku 2018 a především hodně
zdraví, lásky a vzájemného porozumění, vám všem za Klub historie letectví Jindřichův
Hradec přeje
Vladislav Burian
PS: Ke konci každého roku patří neodmyslitelně Štědrý večer. Pro někoho je to jeden z
nejkrásnějších dnů v roce, pro jiné opakující se jakási „povinnost“ u vánočního
stromečku. Dovolte mi prosím, abych Vám přiblížil netradiční závěr svého letošního
Štědrého večeru v Jindřichově Hradci, který se odehrál zcela nečekaně a neplánovaně
krátce před půlnocí 24. prosince.
Štědrovečerní rozjímání ...
Bylo krátce po půlnoci Štědrého dne, když jsem usedl k počítači a začal psát následující
řádky. Sváteční den mi připomněl letitý zvyk mých rodičů, vlastně mého táty Pana pilota
„hraběte“ Vladislava Buriana ze Studené, dlouholetého náčelníka Aeroklubu v Jindřichově
Hradci, který doma každoročně na Štědrý večer rozsvítil „leteckou“ lampu za zemřelé
kamarády od kniplu. Za ty, kteří odešli z tohoto světa tragicky, i za ty, kteří se vydali do
leteckého nebe vyrovnáni se svým životem i se svými rodinami.
Vracel jsem se z půlnoční
mše
ve
farním
kostele
Nanebevzetí Panny Marie a
bylo mi smutno nejen po mých
rodičích, ale také po desítkách
válečných letců, s nimiž jsme
měli tu čest se u nás
v Jindřichově Hradci osobně
setkat. Vzpomněl jsem na
generály Františka Fajtla, Aloise
Šišku,
Františka
Peřinu,
Miroslava
Štanderu,
Jana
Irvinga, plukovníky Karla Šedu, Ladislava Sitenského, Antonína Vendla, Františka
Müllera, Lubomíra Úlehlu, Jana Říhu, Antonína Zajíce, Stanislava Mikulu, Jaroslava
Taudyho, Milana Malého, Petra Urubu, Jiřího Doležala, Joe Kadečkovou a mnohé další
československé příslušníky RAF, na přátele válečné letce žijící ve Velké Británii, jako byl
generál Marcel Ludikar, plukovník František Mareš či nedávno zesnulý plukovník Arnošt
Polák. V uplynulých letech nás opustilo pět amerických letců z bitvy nad
Jindřichohradeckem z 24. srpna 1944, kteří město nad Vajgarem navštívili v letech 1996,
1999 a 2000. Opustili nás rovněž potomci dvou jindřichohradeckých rodin z obce Hatín,
které odešly za prací do Ameriky a jejich pravnuci John Eliott a Ed Kastanek bojovali jako
piloti létajících pevností B-29 v Tichomoří proti Japoncům. Na městském hřbitově v
Jindřichově Hradci spočívají ostatky zdejšího rodáka plukovníka Rudolfa Zimy, válečného
stíhače z bitvy o Francii a Anglii. Do aviatického nebe odletěly také desítky
jindřichohradeckých sportovních pilotů a parašutistů.
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Nevím, zda mám právo být po svém tátovi pokračovatelem tradice „leteckého světla“,
ale na sklonku Štědrého dne mi to nedalo, a zkusil jsem to. Za všechny se mnou stejně
smýšlející jsem krátce před půlnocí zapálil u Památníku letců v Jindřichově Hradci svíčku
v přírodním svícnu. Snad její malý plamínek doletěl až k těm, kterým byl určený.
Vzpomeňme společně na muže a ženy od kniplu, kterým je Památník letců určen, a kteří
nám budou navždy chybět.
Text a foto: Vladislav Burian (Jindřichův Hradec, 25.12.2017)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVÉ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V DEŠTNÉ
Nevadí mi samotné třídění odpadu z domácnosti, třídíme již léta. Nevadí mi ani dojít
s vytříděným odpadem ke kontejnerům a dát odpad do toho správného. Doma máme větší
igelitovou tašku, do které dáváme sklo, petky a nehořlavý papír. Když je taška plná,
dojdeme ji vyhodit. Ta taška v koutě chodby se tak nějak snese. Ale představa, že budeme
mít na chodbě několik igelitových pytlů, je strašlivá. Ekologické chování spatřuji spíše
v tom, že těch petek nakupuji minimum, ne v tom, že s nimi budu plnit pytle a ještě za tuto
„produkci“ budu hodnocen. A hromadit doma kelímky od jogurtů, krabice od mléka,
skleničky od marmelád, plechovky od konzerv, nyní po novu nemusí být vymyté, no tak to
se dostáváme někam na úroveň nepřizpůsobivých, kdy budeme doma klopýtat mezi
odpadky, žít ve smradu, přitahovat mravence, mouchy a myši.
Nevím, co bylo kdysi špatného na systému, když si každý koupil známku na jednotlivý
vývoz popelnice, a když ji měl plnou, známku na ni nalepil a popelnici nachystal na ulici k
vyvezení. Tříděný odpad odnesl do kontejneru, protože kdyby ho dal do popelnice, zabral
by místo, měl by ji dříve plnou a musel by více platit. A obešlo se to bez čárového kódu,
protože bylo přeci evidované, kolik známek si kdo koupil. Argument, že by petky někdo
pálil nebo vozil do lesa? No to přeci může při jakémkoliv systému. A ty bonusy nebudou
zase až takové, aby to ty notorické netřídiče nutilo ke změně. Takže to je a vždy bude
hlavně o uvědomělosti. A pro takové chalupáře bude dost obtížné, když jsou zde jen o
víkendu, připravit pytle k odvozu a nafasovat zase nové pytle. I když vlastně při tomto
systému by ten pytel měli na chalupě celý rok, než ho naplní, takže si odpad asi radši
odvezou s sebou nebo někde pohodí.
Jako hodně dalších občanů jsem se zúčastnil dne 27.11. schůze na téma odpadů
v očekávání, že se zde dozvím odpovědi na otázky, které mě a určitě i řadu dalších lidí po
přečtení pozvánky napadly. Po obecné prezentaci jsem očekával diskuzi formou otázka –
odpověď, zaměřenou na konkrétní fungování u nás, ovšem diskuze se velice brzy zvrhla
v jeden velký chaos. Nikdo z přítomných zastupitelů nebyl schopen diskuzi usměrnit a
řídit, proto podle mého názoru zůstala řada nezodpovězených otázek. Bohužel ani
následný Zpravodaj nepřinesl žádné detaily. A tak se zeptám tímto způsobem a třeba ty
otázky budou zodpovězeny nyní. Námitka, že na internetových stránkách je materiálů
dost, mi nepřijde vhodná. Tam je totiž těch informací spíše až moc, leckteré velmi obecné,
takže většinu lidí čtení množství stránek doplněných tabulkami a grafy brzy odradí. Zkusil
jsem to plný odhodlání, ale nevydržel jsem.
Proto se chci zeptat: Je to špatně, když budu produkovat málo papíru? Když s ním denně
zatápím? Když někdo díky svému opatření na schránce (nevhazovat letáky) nebude mít co
vhazovat do pytle? Je to špatně, když kupuju málo petek? Co když si nosím pití v petce do
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práce a petku vyhodím tam? Neměl bych to dělat opačně, petky shánět, kde se dá, abych
plnil pytle a tím i normy?
Co ty pytle? Ty se budou vracet zase na stejné čp? Nebo to bude jen další odpad? Což
bude tak jako tak, protože budou mít omezenou životnost. Odpady se mají hromadit za
městským úřadem na místě, kde jsme byli zvyklí na stavebniny. Nevím přesně, jak to zde
bude probíhat, ale opět připomínám mouchy, myši, zápach. O vzhledové stránce tohoto
místa ani nemluvě. Tento nový systém představuje svozy odpadu a rozvozy pytlů, kontrolu
vytříděného odpadu, skladování, vážení, odevzdávání, evidence a další administrativa, též
údajné kontroly v domácnostech. Dočetl jsem se, že to Město zvládne se stávajícími
zaměstnanci.
Samostatná kapitola je jakýsi dotazník, který každá domácnost obdržela. A který se zřejmě
bude vyplňovat každé čtvrtletí. Občane, svlékni se do naha a ještě musíš souhlasit, že se na
tebe kdykoliv někdo přijde podívat, jestli sis umyl uši. No ale bez nadsázky, třídil jsem,
třídím a třídit budu, ale abych kvůli tomu podepisoval nějaký souhlas, že někdo může přijít
ke mně domů a hrabat se mi v odpadcích, to je silný kafe. Jenže kdo nepodepíše, je
automaticky znevýhodněn. Může třídit jako o život, jenže nepatří do té skupiny
dotazníkově vyvolených, a tak má smůlu, přichází o ekobody, tedy cca. 100 Kč ročně,
v lepším případě. Myslel jsem, že ten kdo se neupíše, nedostane pytle. Jenže ejhle, pytle
jsou najednou doma a malé čárkové kódy k tomu. A u nich malinkým písmem, že
nalepením kódu souhlasím s podmínkami motivačního systému. Sakra, nevyplním
dotazník, nedám si bacha, nalepím kód, šup a jsem taky v systému. To je jak ti profláknutí
prodejci hrnců – musí si člověk dávat pozor na malá písmenka. No, pro nesoutěživé a
rebelující občany prý zůstanou nějaké kontejnery za městským úřadem, tak uvidíme.
Zaujal mě také manuál třídění odpadů od A do Z, kde jsem se dozvěděl, že časopisy
tištěné na křídovém papíru musím házet do směsného odpadu. Stejně tak krabičky od
cigaret. Ještě, že nekouřím, určitě bych je blbec dával do papíru nebo do kamen. Naproti
tomu obálky i vevnitř s igelitovou bublinkovou fólií patří do papíru. Je třeba mít tento
manuál stále u sebe, abych to nespletl. Chybí mi tu snad jen popel a kočičí lejna. Popel
bych dal logicky do popelnice, ale kdoví, když to není v té prezentaci. A kočku naučím na
splachovací záchod.
Zajímalo by mě i kolik tento projekt jako takový stojí. Kolik z toho zaplatí obec a kolik je
dotace a od koho. Ono ta přednáška, odborné konzultace, výzkumy a průzkumy, cesty,
propagační materiály a prezentace, následně všechno to vybavení, to musí také něco stát.
Přijde mi to celé jako zase nějaký dobrý zisk nějaké neziskové organizace, která to myslí
dobře s občany a životním prostředím a hlavně sama se sebou.
A. Stára
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nový systém svozu komunálních odpadů
Právě v těchto dnech startuje nový systém svozu komunálních odpadů a zároveň i tzv.
pytlový svoz papíru a plastů. K jeho zavedení nás (zastupitelstvo) vedlo mimo jiné i to, že
město v současnosti platí za svoz a likvidaci odpadů 809 Kč za každého občana a od
občanů vybírá na poplatku 600 Kč. Rozdíl je doplácen z rozpočtu. Dosavadní, zcela
anonymní a rovnostářský systém svozu, kdy každý zaplatil stanovený poplatek a dále už
bylo prakticky jedno, jaké množství odpadu produkuje, je nahrazen novým. Právě nově
zaváděný systém by měl umožnit každému, kdo o to bude mít zájem, sledovat a ovlivňovat
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svou produkci odpadů. Ti, kdo produkují malé množství odpadu a ještě navíc ho pečlivě
třídí, budou zvýhodněni před těmi, kteří se chovají zcela opačně. Samozřejmě nechci
slibovat, že se tak stane hned v prvních měsících letošního roku. Nový systém je nový pro
nás všechny a musí se teprve zaběhnout.
V závěru prosince jsem spolu se starostou distribuoval do jednotlivých domácností nové
známky na popelnice s čárovými kódy a zároveň jsme odpovídali občanům na dotazy
ohledně tohoto systému. Byl jsem příjemně překvapen, neboť většina občanů princip
nového systému chápe a víceméně s ním souhlasí. Vyskytlo se však i několik připomínek
k přemíře informací v letácích i na internetu, v nichž se někteří špatně orientují. Pokusím
se proto dále nový systém svozu stručně vysvětlit.
Směsný odpad
Každá domácnost v Deštné a Lipovce by již měla mít na své popelnici nalepenou novou
známku s čárovým kódem. Takto označenou popelnici je možné přistavit k odvozu
v pondělí 8.1. a dále každých 14 dní. Svozová firma každou přistavenou popelnici musí
pomocí čtečky kódů zaregistrovat a poté vysypat. Dosud jsme platili svozové firmě za
množství odvezeného odpadu, nyní se bude platit za počet vysypaných nádob. Je tak
potřeba přistavovat k vývozu optimálně naplněné popelnice. Ti, kdo mají popelnici na
veřejném prostranství (i když to tak být nemá), a nebudou ji chtít vysypat, by ji měli
vhodným způsobem zabezpečit, např. zámkem, a odemykat pouze při vývozu.
Papír a plast
Nově bude vytříděný papír a plast svážen zaměstnanci města. Každá domácnost obdržela
pro tento účel pytle a čárové kódy. Papír a plast v pytlích označených čárovými kódy
připravíte spolu s popelnicí k odvozu.
Ostatní odpady budou i nadále sváženy stejným způsobem jako dosud.
Jsem si samozřejmě vědom toho, že ne každému se bude nový způsob svozu a likvidace
odpadů zamlouvat, tak jako se mnohým nezamlouval způsob dosavadní. Dopřejme si
trochu času a klidu na rozjezd.
Ing. Petr Janota, místostarosta města Deštná
------------------------------------------------------------------------------------------------------------A-MAMA
Máme tu opět nový rok a jako pokaždé si přejeme, aby byl zase o něco veselejší a
úspěšnější, než ten předchozí... V loňském roce se spolek A-MAMA rozrostl o 2 nové
maminky Moniku Liškovou s dcerou Adélkou a Katku Řepovou s dcerou Amálkou. Tímto
bychom rádi přizvali i další maminky, které by si chtěly každé pondělí od 15.30h do 17h
zacvičit s dětmi v nové tělocvičně. I v tomto roce se budeme těšit na setkání s vámi při
našich dalších aktivitách, které pořádáme společně s Městem Deštná a TJ Sokol Deštná.
Jako je například dětský den či pálení čarodejnic. A pokud bude zájem, můžeme se opět
začít scházet na tvoření, které děti vždycky moc baví.
Ještě bych ráda zmínila novou aktivitu TJ Sokol Deštná a tou je fotbalová minipřípravka
pro kluky a holky ve věku 5-7 let. Scházíme se každé pondělí od 18h do 19h v nové
tělocvičně. Tréninky úžasně vede Pavel Kučera a děti jsou z pana trenéra nadšené! Touto
cestou bych mu za všechny rodiče malých fotbalistů chtěla moc poděkovat, že si ve svém
náročném programu udělal čas a věnuje se i těm nejmenším.
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Se starým rokem jako bychom zavřeli knihu a s novým rokem opět bereme do ruky
čistý arch papíru a tužku do ruky. Spoustu příznivých kapitol s dobrým koncem, spoustu
energie, pohody a lásky ve vašem životě...
a jen to nejlepší do roku 2018 přeje spolek A-MAMA, Markéta Pospíšilová

DEŠTENSKÁ PROČ
Proč se Adamská ulice jmenuje Adamská
Jistě se jmenuje po něčem nebo po někom. Pročítáním starých kronik jsem se
dozvěděla, že jméno Adam je jméno již neexistujícího rybníka, který je zmiňován již v
době Jagellonské. Pod rybníkem stával mlýn Adamův. Rybník s tímto jménem nalezneme
také v soupisu rožmberských rybníků. Ve spisu Kniha vodní od archiváře Fr. Teplého
nalezneme záznam z posledního výlovu rybníka Adam v roce 1595. Z mapy rybníků na
Deštensku se dozvíme, že mezi Březinou a Deštnou bylo v roce 1654 celkem šest rybníků.
V kronice z roku 1846 je zmínka o požáru v „čp. 67, kdy shořela celá ulice z obou stran
až k rybníku Adamu“. V roce 1867 nacházíme další zmínku a totiž, že „od mostu u
Adama se obě zděné perutě sesypaly“. Rybník Adam se nacházel pravděpodobně vpravo
od silnice, která vede z Deštné směrem na Červenou Lhotu, vpravo od mostu na konci
Deštné. Časem byl asi rybník vypuštěn a také mlýn zanikl, protože v roce 1873 je v
kronice již zmínka o „louce Adam“. Tehdy obchodník Václav Strnad „majitel louky Adam
zvané pozval na radnici sousedy a oznámil, že hodlá louku Adam oprávněným měřičem
sobě dát změřit, nemají-li námitky”. Námitky neměli. Dále již o rybníku jménem Adam
žádná zmínka není. Jen to jméno nám zůstalo. Proto se tedy ulice Adamská jmenuje
Adamská.
Jitka Šnorková

Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Rok 1908 - vzhledem k tomu, že se pohybujeme mezi
různými volbami, podíváme se trochu na to, jak se volilo
v roce 1908.
Dvoje volby:
Obecní volby se odbývaly 29.01.1908 (III. sbor) a 30.01.1908 (I. sbor). Když byly před
volbou vyloženy voličské seznamy, podal místní kaplan Jan Nekut dlouhý dopis volební
komisi v Deštné, kde se cítil dotčen, že jako kaplan, tedy místní duchovní, c. k. reservní
kurát a je na voličském seznamu až na posledním místě, zatím co učitelé, i industriální
učitelka a katecheti jsou před ním. Nově zvolené zastupitelstvo mělo první schůzi
20.04.1908 (pondělí velikonoční) ve 14 hodin. Sestava zastupitelstva - starosta:
František Boněk (rolník), radní: Karel Stavěl (poštmistr), Jan Vorel, Petr Peroutka, Tomáš
Vojta, výbor: Důstojný pan děkan B. Kamarýt, Vojtěch Kadlec (hostinský), František Čáp
(hostinský), Jakub Makovička (pekař), Antonín Zadražil, MUDr. Ludvík Čamra, Josef
Rožďál, František Čenkovic (obchodník), Vojtěch Němec (hostinský), Tomáš Šťastný,
Tomáš Tůma, František Závodný, František Žižkovský.
Volba poslanců do sněmu království Českého se konala ve venkovských obcích
20.02.1908, města a místa průmyslová volila 27.02., obchodní a živnostenské komory
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volily 02.03., poslední volba proběhla 05.03. a týkala se držitelů velkých statků
svěřeneckých i nesvěřeneckých. Žádný z kandidátů ve venkovských obcích nedostal
nadpoloviční většinu, proto se konala volba druhá 28.02.1908. V této volbě zvítězil
kandidát za stranu agrární Jan Vacek, farář v Božejově. Ten byl později farářem v Kostelní
Radouni a odtud byl jmenován proboštem v Jindřichově Hradci. Při těchto volbách byla
Deštná skupinovým volebním místem, zde se voleb účastnili voliči z Deštné, Drunčí,
Rosičky a Světců.
Národnostní otázka
Nadále se vyhrocovala národnostní otázka. Vídeňský magistrát soustavně zamítal žádosti
obce o domovské právo příslušníkům z Deštné, protože nebyl k žádostem přiložen
německý překlad. Obec se vždy odvolala k c. k. místodržitelství ve Vídni. Když potom
magistrát ve Vídni žádal náhradu nutné podpory, udělené Julii Dvořákové o obnosu
6 korun, obec vrátila přípis s tím, že naše úřední řeč je česká a že přípis v řeči německé se
nehodí k úřednímu jednání. Po několika jazykových tahanicích přijalo obecní
zastupitelstvo toto usnesení: „Vzhledem k tomu, že veškeré i státní úřady v jazykově
uzavřeném území češtinu zamítají, buďtež veškeré přípisy v jazyku německém sepsané
jako nezpůsobilé k úřednímu jednání vráceny.“ (doslovná citace)
Živnosti v Deštné
Ladislav Lupáč, hodinář, prodal živnost Josefu a Josefě Kotyzovým. Vojtěch Merth,
mlynář, koupil hostinec čp. 38 od Otakara Poláka, který se vzdal koncese ve prospěch
Mertha. Vojtěch Merth prodal mlýn Františkovi Novákovi. Josef Krbec přenechal živnost
hostinskou Antonínovi Vorlovi. Jan Kadeřábek opověděl živnost obchodu se střižním
zbožím a též zbožím pleteným, totéž provedl Vojtěch Čech. František Král přestal
provozovat živnost obuvnickou a František Sviták přestal pracovat jako truhlář. Karel
Závodný opověděl výrobu leštidla na boty a Jindřich Závodný opověděl živnost
sedlářskou. Antonín Hořínek pracoval jako obuvník.
Z kroniky vybrala J. Vichrová
Citát nakonec:

Co se stalo, je pryč a v nenávratnu,
a moudrému stačí, že má co dělat s tím,
co je a co bude.
Francis Bacon

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DEŠTNÁ
Aktuálně
Naše jednotka nebyla letos v prosinci povolána k žádnému zásahu. V druhé polovině
prosince jsme získali do výbavy nový přetlakový ventilátor, který nám umožní rychlé a
bezpečné odvětrání zakouřených prostor. Ventilátor byl pro jednotku zakoupen
z prostředků města. Děkujeme.
Sbor dobrovolných hasičů Deštná Vás srdečně zve na Hasičský ples, který se bude
konat v sobotu 13.1.2018 od 20 hodin v společenském sále kulturního domu v Deštné.
K tanci a poslechu zahraje skupina Baret.
(Jan)
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FOTOGALERIE
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Setkání dříve narozených 9.12.2017.

Betlémské světlo 20.12.2017.

Novoroční fotbal 01.01.2018.
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LÉKÁRNA DEŠTNÁ
Ibalgin 400
Přípravek Ibalgin se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při
bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková
onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a
podvrtnutí.
Nyní v nabídce lékárny velké balení 100 tablet za cenu 109 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 DOKTORKY
PLDD - co nového v novém roce?
Od listopadu 2017 jste mohli v ordinaci v Kardašově Řečici vídat ještě druhou sestřičku Martinu Michálkovou. Minulou sestřičku Hanku Dubovou jsem měla pouze zapůjčenou
do konce roku, takže od 1.1.2018 nastala velká změna a sestřičky se vystřídaly. A aby
nebylo těch změn málo, tak od 1.1.2018 byl zaveden povinný e-recept (někteří jste ho již
dostali a myslím, že s ním v lékárně nebyl žádný větší problém) a navíc nastaly změny v
očkovacím kalendáři - v povinném očkování je o jednu dávku hexavakcíny méně a u
Priorixu (vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím) je druhá dávka odsunuta do 5
let věku, v nepovinném očkování nově pojišťovny hradí vakcínu proti HPV i chlapcům ve
13 letech - přesnější informace naleznete na našich stránkách http://pediatrrecice.cz/uvodni-stranka-aktuality/ockovani-2/.

Nejen svým malým pacientům, ale všem obyvatelům Deštenska, přeji hlavně hodně zdraví
a pohody v novém roce a aby všechny změny byly vždycky jen k lepšímu.
MUDr. Jana Sedláčková
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SPORT
SPORTOVNÍ AKCE VE MĚSTĚ DEŠTNÁ
Tréninky fotbal – každé pondělí v tělocvičně
17:00 – 18:00 děti od 8 až 11 let
18:00 – 19:00 minipřípravka 5 až 7 let
Tělocvična
Rozpis všech sportů a cvičení probíhajících v tělocvičně najdete na tomto odkazu:
http://www.destna.cz/zveme-vas/rozpis-telocvicny-2017
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.
Provozovatel Václav Traxmandl.
INZERCE A JINÉ
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FINANČNÍ PORADNA
Leden 2018
Zdravíme
všechny
čtenáře
Zpravodaje v novém roce 2018.
Stavební spoření ANO či NE?
Již od počátku 90 let bylo stavební spoření
fenoménem. Velmi zajímavá státní podpora až
4 500 Kč, 3% úrok, nedanění výnosů a jistota
naspořených prostředků. Ale je tomu tak i dnes?
My si myslíme, že určitě ANO. V portfoliu
klienta má své důležité místo. Je to zdroj
střednědobé rezervy. Úroková sazba je kolem
garantovaného 1%, státní podpora 2 000 Kč,
jistota naspořených prostředků a minimální
náklady při sjednání.
Dnes je možné si sjednat stavební spoření se
sníženým poplatkem.
Pro příklad: Chci si sjednat stavební spoření
s cílovou částkou 300 000 Kč a roční úložkou
20 000 Kč (pro získání max. státní podpory).
Všude jinde zaplatíte 1 500 – 3 000 Kč.
U nás pouze 495 Kč. Akce je časově omezená.

Finanční asistence 775 157 057
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