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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři Zpravodaje Deštenska,
vítám vás u prosincového vydání a přeji vám příjemné čtení.
Jdeme do finále, nastává poslední měsíc dvacátého devátého ročníku našeho
zpravodaje, příští rok slaví zpravodaj své 30. narozeniny.
Nastává čas Vánoc, měl by to být čas klidu, pohody, různých vůní, věnců,
stromků, ozdob, písní, punče a všeho možného dalšího. Přeji vám, abyste
prožili krásné adventní dny, navštívili jste své známé a rodiny, aby vám Ježíšek naježil,
abyste měli možnost si užít alespoň nějakou tu chvilku klidu a abyste do nového roku
vkročili pravou nohou, zažívali štěstí a lásku a drželo se vás zdraví.
V listopadu zastupitelé nazaháleli, pustili se do práce, několikrát se sešli nad rozpočtem
města pro příští rok a programem zasedání. Na druhém zasedání se projednalo 19 bodů:
- Rozhodli jsme o propachtování prostor v čp. 330 a 313.
- Projednaly se záměry, směna, prodej a koupě pozemků.
- Byl představen první návrh rozpočtu na rok 2019.
- Schválen byl postup inventarizace majetku a závazků.
- Projednána byla Obecně závazná vyhláška k místnímu poplatku za odpady a nová
Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému. Poplatek za odpady se nemění a
zůstává na 600 Kč za obyvatele nebo nemovitost. Od této částky budou odečteny dva
druhy odměn. Jedna za nasbírané Ekobody, kdy byla stanovena hodnota jednoho
bodu na 10 Kč. Druhá odměna je za zapojení do systému a ta je 10% poplatku. Své
účty jste mohli do konce listopadu zkontrolovat a případně se zpracující firmou
diskutovat. Vyhlášku naleznete v odpadových účtech nebo na stránkách města a
úřadě. Odměny jsou vypláceny z prostředků, které město obdrželo za vytříděné
odpady od Ekokomu.
- Byl konkrétně představen projekt Modernizace ZŠ Deštná.
- Schváleny byly výsadby keřů a rostlin v prostorách u Provaznického muzea a za
Kulturním domem, kde byla vysazena žáky ZŠ lípa ke 100 letům republiky.
- Deštná má nový pasport místních komunikací a pasport dopravního značení.
- Projednán byl návrh činnosti výborů a místostarosty.
- Domluvili jsme, že do dalšího jednání přinese každý zastupitel svůj návrh na
zachování služeb v Deštné a jak oslovit starosty z okolních obcí, aby tyto služby vzali
za své a přispívali na ně. Nutně musíme řešit zachování lékárny, nalezení nového
zubaře, doplatky na školu, hrozbu rušení matriky, a další.
Do konce roku bychom měli mít zprávu od státu (vlády), jaký zvolí další postup ve věci
úložiště radioaktivních odpadů a zda bude naše lokalita Čihadlo jednou ze čtyř, kde
budou probíhat další práce. Nyní a ještě na začátku roku zde můžete potkávat pány a
dámy od SG Geotechnika, kteří pro SÚRAO zpracovávají údaje a zaměřují.
David Šašek, DiS., starosta
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jubilantům k významným narozeninám
Paní
Paní
Panu
Panu

Evě
Evě
Ivanu
Cyrilu

Novobílské
Kokešové
Ďurčovi
Kloknerovi

z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do obce vítáme
Pana Pavla P e š a n a
Našemu novému občanovi přejeme, aby v Deštné byl šťastný a spokojený.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZPRÁVA TECHNICKÉHO ÚSEKU MĚSTA DEŠTNÁ
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden společností AVE. V prosinci to je
pondělí 10.12. a 24.12. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní. V prosinci bude odpad svezen v pondělí 10.12. a
mimořádně až ve čtvrtek 27.12.2018.
Velkoobjemový odpad vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem po předchozí
telefonické nebo osobní domluvě.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad bude v prosinci, pokud to klimatické
podmínky, dovolí svezen v pátek 14.12.2018 v dopoledních hodinách.
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.
Tonery a cartridge z tiskáren – box ve vestibulu na MěÚ.
Oleje a tuky – v Zahradní ulici, u zadního vchodu do KD, u sběrného dvora za úřadem a
v ulici Stránská u mostu přes Strouhu jsou umístěny zelené popelnice na sběr olejů a tuků.
Potravinářský olej a tuk se do nádob vhazuje v uzavřených PET lahvích.
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Železný odpad – nádoby jsou rozmístěny u kontejnerových míst:
zadní vchod do KD, most v ulici Stránská, ulice Podfarská, Stránská u pole, Zahradní, U
hřiště, u rybářské stodoly, náměstí pod kašnou, u Aquary, u tržiště, výjezd na Č. Lhotu a
v Lipovce. Zde je možné odkládat plechovky, víčka a další různé kovové předměty
nacházející se v domácnosti.
Sběrné místo u školní kuchyně bude v prosinci dostupné pouze po zavolání na telefon
607 937 291 – P. Kučera. Ve sběrném místě vybíráme pouze tyto odpady:
Elektroodpad (lednice, pračky, sporáky, televize, počítače, monitory, vysavače, mobily,
mikrovlnky, a další). 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.
Výpis prací technického úseku města Deštná v listopadu 2018:
- V Bílkově ulici je hotová přeložka vodovodního potrubí z pilíře na bok mostu, chybí
doplnit spodní část zábradlí.
- Dále byla celá Bílkova ulice nově vyasfaltována od odbočení z Hradecké ulice až za most,
kde probíhala přeložka vodovodu.
- V Táborské ulici je připojeno nově instalované svítidlo (LED svítidlo 54 W, 3000 K –
teplá žlutá). Rozvodný pilíř je přeložen mimo chodník.
- V městských lesích probíhá výsadba stromků. Zatím je vysazeno 750 jedlí, 50 olší, 2200
smrků a 1700 buků.
- Opravovali jsme prasklý vodovod ve Svatojánské ulici a sesunutou kanalizaci v Tenisové
ulici.
- Na dětském hřišti byla nahrazena balanční stezka z kůlů, která již byla za hranicí
životnosti, za novou Stezku dovednosti vyrobenou z ocelových pozinkovaných profilů.
- 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:
- Přestavbu školní kuchyňky a vyrovnání podlah u bočního vchodu do školy.
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Palivové dřevo – ceny v roce 2018
Ceny palivového dřeva:
Měkké dřevo (smrk, modřín, borovice, topol, lípa, atd.)
Tvrdé dřevo (buk, dub, bříza, javor, jasan, atd.)
Větve, samovýroba
Doprava (účtována hodinově)

700 Kč/prm
900 Kč/prm
138 Kč/prm
300 Kč/hod.

Dřevo je dodáváno v 1m polenech, prm = prostorový metr skládaný. Ceny jsou již s DPH.
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ECOBAT – společnost zabývající se likvidací vybitých baterií nám dala
k dispozici krabičky pro jejich sběr v domácnosti. Kdo má zájem, může si ji
vyzvednout ve vestibulu na městském úřadě, následně až ji bude mít plnou odnést
zpět k nám a vyzvednout si další.
Pokud máte jakékoliv připomínky nebo náměty na úklid, opravy a úpravy v Deštné a
Lipovce, ozvěte se nám (podatelna@destna.cz, 384 384 231, 607 937 291, osobně). Rádi s
vámi jakýkoliv návrh prodiskutujeme, popř. ho dle možností rozpočtu zrealizujeme nebo
zařadíme do rozpočtu na další roky.
Vedoucí technického úseku Pavel Kučera
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ
V pátek 2. listopadu jsme se s žáky deváté třídy vypravili na exkurzi do
Prahy. Hlavním cílem exkurze byla výstava Slovanské epopeje Alfonse
Muchy v Obecním domě. Na této výstavě jsme dostali hodinový výklad k jedenácti
vystaveným obrazům. Přednášející podal ke každému dílu takřka vyčerpávající výklad jak
po stránce umělecké, tak po stránce zachycení historických událostí a výjevů. Přednášku
také lehce oživil štáb České televize, jenž právě při našem výkladu natáčel reportáž - žáci
se tedy mohli v několika okamžicích vidět ve večerních Událostech. Po výstavě jsme si
udělali procházku po Praze se zastávkami na Václavském náměstí, Staroměstském náměstí
a na nábřeží poblíž Karlova mostu. Žáci na exkurzi v Praze získali informace o světově
významném díle výtvarné kultury a v Praze navštívili místa, kde někteří z nich ještě nebyli.
Mgr. Jiří Kačo
Návštěva Úřadu práce v Jindřichově Hradci
14. listopadu se žáci 9. ročníku opět vydali na Úřad práce do Jindřichova Hradce, konkrétně
na Informační a poradenské středisko. Povídali si zde nejen o středních školách, na které
budou již brzy podávat přihlášky, ale také o tom, jaké předpoklady a schopnosti jsou důležité
pro jejich budoucí povolání.
Mgr. H. Tomšů
Ve čtvrtek 22. listopadu se naši žáci z druhého stupně zúčastnili turnaje ve florbale. Turnaj
byl rozdělen do dvou skupin, naši chlapci ve skupině narazili na silné týmy z Jindřichova
Hradce, Třeboně, Dačic a Nové Včelnice. Přestože nepředvedli úplně špatnou hru a do
každého zápasu šli s nasazením, velkým problémem pro náš tým bylo střílení branek. Ve
skupině nakonec nedokázali porazit žádného ze svých soupeřů a bohužel nepostoupili do
další fáze turnaje.
Mgr. Jiří Kačo
Dne 27.11.2018 jsme ukončili kurz bruslení v Soběslavi. Bruslení se účastnily děti z 1. a 2.
třídy a také děti z MŠ. Na závěrečnou lekci přišlo i několik rodičů a prarodičů, kteří si se
svými dětmi s chutí zabruslili.
Mgr. Ludmila Říhová
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Výukové programy pro žáky 2. stupně
V listopadu se žáci 6. až 9. ročníku zúčastnili několika výukových programů. V Dačicích
navštívili firmu FCC s. r. o., kde se v rámci ekologické výchovy seznámili se způsobem
třídění odpadu. Cestou do města jsme nemohli minout žulový pomníček, který připomíná,
že Dačice daly světu kostkový cukr. Na závěr nás čekala zajímavá prohlídka místního
empírového zámku.
Doprava do Dačic byla hrazena z grantu Jihočeského kraje.
Na jindřichohradeckém zámku žáci 8. a 9. ročníku zhlédli výstavu Dokonalý diplomat.
Interaktivní formou poznali diplomatické, cestovatelské a sběratelské aktivity českých
šlechticů. Součástí programu byla i hraná scénka ze života Černínů a vyplňování pracovního
listu podle konkrétních historických událostí a předmětů.
Mgr. H. Tomšů

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
-7-

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 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 PROSINEC 2018
06.12. ČT Pol. - přidělaná
Vepřové maso po selsku, bramborový knedlík, zelí, čaj
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07.12. PÁ Pol. - s masovou rýží
Květák s vejci, vařené brambory, okurkový salát, čaj
10.12. PO Pol. - z červené čočky
Jihočeský přírodní karbanátek, bramborová kaše, obloha, čaj
11.12. ÚT Pol. - krupicová se zeleninou
Vepřové srdce na smetaně, celozrnné knedlíky, čaj
12.12. ST Pol. - brokolicová
Hrachová kaše, uzená krkovice, chléb, okurka, čaj
13.12. ČT Pol. - rybí s polentou
Hovězí roštěná, rýže s hráškem, čaj
14.12. PÁ Pol. - gulášová
Bramborové šišky s mákem, mléko
17.12. PO Pol. - česneková s bramborem
Smažený kuřecí řízek, brambor, kompot, čaj
18.12. ÚT Pol. - kapustová
Ptáčková omáčka z vepřového masa, knedlík s ovesnými vločkami, čaj
19.12. ST Pol. - hrachová s krutony
Vepřová krkovice pečená, dušená mrkev, brambor, čaj
20.12. ČT Pol. - drůbková
Hovězí guláš s červenou fazolí, těstoviny, čaj
KNEDLÍK
21.12. PÁ Pol. - dýňový krém s cizrnou
Zeleninové rizoto s vepřovým masem, zelný salát, čaj
*********************************************************

PŘEJEME VŠEM STRÁVNÍKŮM KRÁSNÉ VÁNOCE
A DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A
POHODY.
VAŠE KUCHAŘKY.
************************************************************

MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v měsíci listopadu
Měsíc listopad se ve školce nesl v duchu příchodu zimy a prvních sněhových vloček,
teplého oblečení, příjezdu sv. Martina na bílém koni (letos až o týden později), vitamínů a
bacilů a také jsme poznávali své tělo. Na vycházkách jsme pozorovali první plíživé krůčky
zimy, chování zvířátek před zimou a také jsme si postavili prvního sněhuláka.
Z kraje měsíce nás navštívilo Divadélko Štenberk s pohádkami „O šípkové Růžence“,
„Jak pejsek a kočička myli podlahu“ a „O zvířátkách“. Divadélko bylo loutkové a my jsme
si to moc užívali. Společně jsme si i zazpívali, ale nejvíce jsme se nasmáli.
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V půlce měsíce se u nás ve školce konala přednáška paní Mgr. Jiřiny Havlíkové
z Pedagogicko-psychologické poradny Jindřichův Hradec na téma „Školní zralost“.
Přednáška byla velice zajímavá a poutavá. Škoda, že se nás s rodiči sešlo jen malinko.
V listopadu nás také navštívila lektorka s výukovým programem „Zdravík a jedlík“.
Program se konal pro každou třídu zvlášť. Bylo to velmi pěkně zpracované, formou hry
jsme si zopakovali důležité zásady pro naše zdraví a nakonec si domů odnesli krásný diplom,
pexeso a omalovánky.
Poslední týden v listopadu jsme také ukončili kurz bruslení. Děti dostaly za své snažení
pěkné diplomy a vyfotily se s trenéry. Poslední hodinu se na nás přijeli podívat rodiče a
společně jsme si krásně zabruslili. Již nyní se moc těšíme na další kurz, který bude zahájen
v lednu.
Také jsme již plnili 2. a 3. úkol z Domestosu. Naši snahu můžete ocenit svým hlasem po
registraci na www.domestosproskoly.cz, kde nám můžete za splněné úkoly posílat body
(hlasy). Bohužel je zatím přihlášeno jen 12 lidí, a tak je podpora pro naši školku dost malá.
Dále nás můžete podpořit účtenkami s nákupem prostředků „Domestos“ a rodiče
s dětmi mohou nahrávat fotografie, jak loví bakterie na facebookové stránky
„Domestosu“ a tím nám přispět 50 body.
Třída „Broučků“ již 22.11. zahájila kurz plavání. Do bazénu v Jindřichově Hradci jezdí
společně s kamarády z MŠ v Mnichu.
Poslední týden jsme již zahájili adventními přípravami. Společně jsme si nazdobili
školku, udělali adventní věnec a kalendář. Již nyní se moc těšíme na tu krásnou atmosféru,
která nás bude doprovázet po celý prosinec.
Letos poprvé se také sejdeme na Vánoční dílně, která se bude konat odpoledne
11.12.2018 v prostorách ZŠ. Paní učitelky si pro nás připraví krásné vánoční tvoření a
společně se naladíme na vánoční pohodu. Také se moc těšíme, že na toto setkání můžeme
přijít s rodiči a shledat se s kamarády, kteří naši školku již opustili a stali se velkými školáky.
Z celého srdce bychom chtěli poděkovat našim sponzorům za dary. Děkujeme!
Všem vám přejeme krásné a pohodové prožití Vánoc a do roku 2019 hlavně zdraví, štěstí
a lásku!
To vše vám ze srdce přejí děti a učitelky MŠ
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DEŠTNÁ

Půlstránka (možná i více) SDH Deštná
V sobotu 1. prosince jsme jako každý rok ozdobili vánoční strom v parku u kostela.
V letošním roce jsme přikoupili nový světelný řetěz s flasch efekty, který jsme instalovali
do horní třetiny stromu. Snad se bude líbit. Doufáme, že v rámci možností se ozdobení
vánočního stromu povedlo, a že instalované osvětlení zůstane na svém místě a nepoškozeno
až do svátku Tří králů.
Letošní poslední akcí SDH bude již tradiční příprava občerstvení na slavnosti rozdávání
Betlémského světla ve čtvrtek 20. prosince.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám jménem sboru i jménem svým poděkoval
za přízeň, kterou Sboru dobrovolných hasičů Deštná věnujete a popřál vám krásné a
nerušené prožití svátků vánočních a do nového roku jen to nejlepší.
Za Sbor dobrovolných hasičů Deštná
Ing. Petr Janota, starosta SDH Deštná
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Z NAŠÍ KNIHOVNY
Zprávy z knihovny
Tak už nám na dveře klepe poslední měsíc v roce, přináší nám nejen shon, ale i
klid a zamyšlení nad uplynulým rokem, naději a těšení na rok nový. Rády bychom
poděkovaly a věříme, že i za naše čtenáře, městu Deštná za finanční podporu knihovny,
neboť Město přispívá nejen na provoz, ale i na nákup nových knih. Další díky patří našim
čtenářům, bez kterých by samozřejmě knihovna nebyla knihovnou.
V prosinci, tak jako každý rok, chystáme pro děti vánoční posezení s množstvím her,
tvořením, výrobou dárků, zpěvem koled i malým pohoštěním. Letos se na děti budeme v
knihovně těšit 14. prosince v 18 hodin. Přihlášky si mohou děti vyzvednout během otvírací
doby knihovny. Vyplněné a od rodičů podepsané přihlášky je třeba odevzdat v knihovně
nejpozději do 11. prosince. Bez přihlášky s podpisem alespoň jednoho z rodičů se dítě
nemůže posezení zúčastnit.
Knihovna bude v prosinci naposledy otevřena 20.12.2018 a v novém roce se poprvé otevře
07.01.2019.
Vánoční svátky jsou dny, kdy máme trošku více času na sebe i na své blízké. Zkusme proto
místo zapnutí tlačítka, které nám rozsvítí magickou modrou obrazovku televize nebo
monitor počítače, sednout si vedle sebe, vzít do ruky knihu a předčítat si. Hezká kniha, hlas
někoho, na kom nám záleží a vzájemná blízkost, možná, že děti jednou zrovna na tyto chvíle
budou rády vzpomínat. Při četbě člověk musí zapojit fantazii a to je na četbě možná to
nejhezčí. Obrazovka nám předkládá jen výsledek fantazie někoho jiného. Zkusme to o
letošních Vánocích střídat.
V novém roce se můžete opět těšit na nové tituly, mimo jiné jsme nakoupily knihy od Patrika
Hartla, Radky Třeštíkové, čeká na vás nový díl Poslední aristokratky, detektivní román
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odehrávající se v Jindřichově Hradci, s autorovým věnováním. Panu autorovi jsme slíbily,
že mu přijdeme povědět, jak se kniha našim čtenářům líbila.
Přejeme Vám všem vánoční svátky plné lásky, klidu a pohody, do nového roku štěstí, zdraví
a radosti ze života.
List

Rybáři Deštná

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB
Místní organizace Českého rybářského
svazu v Deštné oznamuje tímto spoluobčanům, že vánoční prodej ryb se uskuteční
v neděli 23.12.2018 od 9:00 – 11:00 hod. v hospodářské budově místní organizace.
Cena za kg: Kapr - 75 Kč Amur - 75 Kč Tolstolobik - 40 Kč Štika - 200 Kč
Ryby si lze předem objednat v samoobsluze Jednoty s.d. v Deštné. V místě prodeje bude
možnost provedení kuchyňské úpravy zakoupených ryb dle přání zákazníků.
PF 2019
Místní organizace Českého rybářského svazu
v Deštné si váží spolupráce a podpory jež se jí dostalo
v uplynulém období od řady organizací, podnikatelů
i spoluobčanů, za což všem srdečně děkujeme.
Členové Petrova cechu k vám touto cestou přicházejí
s přáním radostného a příjemného prožití vánočních svátků
a do nového roku přejí všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a rodinné pohody.

ZA DEŠTENSKÝMI ŘEMESLY
„M ě l a s a z i n a č e l e
a já mával vesele štětkou", zpíval malý kominíček v rozverné
písničce. Ale kominické řemeslo nebylo lehké. Když v roce 1590
skončil pan Adam II. z Hradce dostavbu zámku, celé stavební
bratrstvo rozpustil. Většina kameníků a zedníků byla z Itálie, rozběhli
se po okolí, nabízeli svůj kumšt. Někteří se chytili stavění komínů,
tehdy prosazovaných vrchností, jiní se věnovali jejich údržbě a čistění – byli nazýváni
sazometníci. Přesto zděné komíny nebyly u poddaných v oblibě, platila se z nich panská
daň. Jenže časté požáry dřevěných komínů omazaných hlínou si zděné vynutily. Špatnou
zkušenost měli právě v Deštné, kdy příčinou velkého ohně města v roce 1584 bylo zapálení
dřevěného komínu v domě pana Vrbčanského na náměstí (dnes čp. 44).
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Jedni z nejstarších kominíků u nás pocházeli z italského rodu Mazetti z Padovy. Měli
smlouvu s hrabětem Slavatou, že za smluvené peníze budou čistit všechny zděné komíny na
jeho panství. V zápise z roku 1746 je zmínka o hradeckém kominíku Jakubu Mazetti, který
se přiženil k vdově Anně do Deštné. K pověře, že sáhnutí na kominíka přináší štěstí, přidám
historku z vídeňského císařského paláce. Na nádvoří tam královna Marie Terezie potkala
kominíka a ptala se ho, zda pečlivě vyčistil komíny královských stavení. Když kominík
horlivě přisvědčil, královna prstem přejela po jeho oděvu, zašpinila se, a řekla "máš štěstí"!
Jak zmíněno, dělat kominické řemeslo nebylo lehké. Jen potřebné oblečení: oděv z pevné
látky, na loktech, zádech a kolenou kožené nášivky, na hlavě bílou čepičku, bosé nohy
vězely v dřevěných pantoflích. K tomu žebříček, štětku, kouli na provaze, škrabku, přes ústa
roušku proti sazím. Pokud kominík za den vyčistil 10 – 12 průlezných komínů, měl toho
jistě dost. Nebylo divu, že se jeho posezení v hospodě někdy protáhlo.
I v Deštné jména mistrů kominických starších dob zapadla v zapomnění. V roce 1816 zde
pracuje kominík Josef Brejl, dlouho u nás sloužil
kominík Josef Poslušný ze Světců. Potom se
vystřídali Vojtěch Švec a jeho syn z čp. 157, Petr
Peroutka z čp. 221, Václav Havlíček čp. 117,
padl v první světové válce. V roce 1919 přijala
naše obec za kominíka Václava Žižkovského z
čp. 81. Sloužil komínům dlouho, od sazí měl
vždy sucho v hrdle, takže hospodu U Němců
nezanedbával. Štamgasti ho rádi viděli, bylo s
ním veselo. Jednou, když vymetal "lezák" u
Šveců, šly kolem děti ze školy. Václav na ně
legračně kukal – to neměl dělat! Kluci ho začali
bombardovat kameny, on se jim v komíně
schoval, ale rozbité tašky padaly na ulici. U
Šveců si Žižkovský nic nevydělal, spíše musel
připlatit. Po jeho smrti převzal kominictví Jan
Anděra, potom Jan Žižkovský.
V nové době tak často kominíka nepotkáme –
jezdí autem. Ale k naší domácí bezpečnosti jsou
nutní! Važme si jich.
A jak dříve hledali ženiši bohaté nevěsty?
Sledovali komíny ve vsi – jeden – nic zvláštního.
Dva – to bylo znamení bohatší rodiny. Ale tři komíny! Tam měla nevěsta jistě dukáty!
F.K.

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS
Milí čtenáři,
již pomalu končí rok 2018, rok plný významných výročí a oslav, které jsme uctili i u nás
v Deštné. I poslední říjnová oslava sta let od vzniku Československé republiky na náměstí
v Deštné u pomníku padlých vojáků za 1. světové války, měla svou cenu hlavně pro mladou
generaci, které je třeba připomínat význam vlastenectví a lásky ke svému národu, který by
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bez vzniku naší republiky byl nadále částí rakousko-uherské monarchie pod nadvládou
Habsburků, jak tomu bylo celých tři sta let předtím s úředním jazykem německým.
I další totalitní režimy na nás všech zanechaly své stopy a tak je nutné, aby náš národ
nebyl už nikdy zotročován cizí mocností a mohl bojovat vždy za svou demokracii a svobodu.
A co se dělo po celý rok v našich Svatojánských lázních? Letos jsme oslavili 15. výročí
založení hudebního souboru sv. Jana Křtitele a vzniku malé hudební síně s 80-ti místy
k sezení a hlavně s výbornou akustikou, kterou ocenili mnozí hudebníci účinkující zde od
roku 2003 a také návštěvníci, kteří si přišli do kostelíčka poslechnout hudbu a zpěv. Letos
jsme oslavili toto výročí nejen v červnu k poctě našeho patrona sv. Jana Křtitele, ze kterého
přikládáme fotografii účinkujících, ale i koncertu k poctě sv. Václava, patrona české země.
22. září t.r. zde vystoupili manželé Vlnovi se slavnostními chrámovými písněmi za
doprovodu elektrických varhan. Středověký chorál „Svatý Václave“ jsme zpívali všichni
spolu. Dále vystoupil pan Jiří Bendl s dětmi, byly to Nelinka a Nina Hynkovy, Terezka
Skůpová a Julie Dvorská, které hrály na kytary a zpívaly. Všem se jejich vystoupení velmi
líbilo. Paní Daniela Vrňáková uvedla vyprávění z cest do daleké ciziny a pak opět překrásně
zahrála na elektrické varhany Magdalena Kolářová z Litomyšle. Její vystoupení mělo jako
vždy velký úspěch. Všichni účinkující byli odměněni květinami a sladkostmi. Na závěr Eva
Kadlecová zazpívala několik italských a latinských písní a přidal se ještě pan Bendl
s krásnou písní Aleluja. Škoda, že nepřišlo více návštěvníků z Deštné, byla zde krásná
atmosféra i počasí nám přálo a tak se koncert opět protáhl. Za patnáct let jsme uspořádali
celkem šedesát koncertů.
Náš soubor pořádal letos v květnu též benefiční koncert na podporu postiženým vážnou
nemocí roztroušenou sklerózou. V krásné kapli sv. Máří Magdaleny v Jindřichově Hradci.
Byl to již 11. koncert pro tyto postižené spoluobčany a také jsme oslavili 10 let pořádání
těchto koncertů, které jsou velmi oblíbeny a vždy do posledního místa zaplněny. Na
programu byl zpěv hudebního sboru Nova Domus z Jindřichova Hradce pod vedením
sbormistryně Ivany Písařové, dále zahrál několik skladeb na klavír nevidomý klavírista Petr
Mottl J. S. Bacha a L. v. Beethovena. Italskou písní Santa Lucia doprovodil Evu Kadlecovou
ve zpěvu. Ze ZUŠ v Jindřichově Hradci vystoupily dvě violoncellistky Marie Pachmanová
a Adéla Floriánová se skladbami Jiřího Rady. Vlasta a Tomáš Vlnovi uvedli několik
známých písní za doprovodu elektrických varhan. Hrou na klavír vynikla opět Magdalena
Kolářová. Uvedla skladby G. P. Telemana, E. Hradeckého a doprovodila Evu Kadlecovou
ve zpěvu Cigánských písní od A. Dvořáka. Magdalena sklidila velký potlesk. Na závěr Eva
Kadlecová přednesla báseň K. H. Máchy – Máj a zazpívala od Bedřicha Smetany árii
z opery Hubička. Vítek Zeman předvedl úryvek z povídky Karla Čapka – Povídky z jedné
a druhé kapsy. Koncert se všem líbil a snad potěšil a hlavně podpořil postižené touto nemocí.
Koncerty pro ně se konají od roku 2008. Přejeme zdraví všem a děkujeme panu Davidu
Šaškovi za pomoc při přípravě koncertů.
V měsíci září navštívili někteří členové našeho souboru Domov pro seniory v Budislavi
a setkali se zde s úspěchem i přáním další návštěvy.
A co napsali turisté a návštěvníci kostelíka sv. Jana Křtitele v Lázních za celý rok? Všem
se u nás moc líbilo a tak uvádím z knihy návštěv několik poznámek.
- děkujeme za nádherný zážitek – hosté z Vranova nad Dyjí
- děkujeme za příjemné chvíle a krásný zážitek s hudbou – hosté z Prahy
- velmi příjemná atmosféra ve starodávném kostelíku
- historie zde ožívá díky paní průvodkyni Kadlecové
- velké díky za milé setkání a zajímavé vyprávění – hosté z Benešova
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- nádherné vyprávění a zpěv nás zcela uchvátil, díky - hosté z Nymburka
- moc děkujeme za krásné povídání o historii a vzpomínání, jak to zde dříve bylo –
rodina z Českých Budějovic
- děkujeme srdečně za vyprávění a koncert „jen pro nás“ – hosté z Podkrkonoší

Přejeme všem lidem dobré vůle v našem kraji krásné a klidné Vánoce, hodně zdraví a radosti
ze života.
Za všechny Eva Kadlecová
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTOPAD V LETECKÉM MUZEU DEŠTNÁ OČIMA KHL
V listopadu je Letecké muzeum Deštná již definitivně pro návštěvníky uzavřeno. Město
Deštná zde započalo opravy v elektroinstalaci expozic, náš Klub se začal naplno věnovat
výrobě dvojjazyčných popisek k jednotlivým exponátům. Jak jsem se již zmínil dříve, mimo
mateřského jazyka jsme vybrali angličtinu, kterou se z větší části domluví obyvatelé celého
světa. Již jsou hotové popisky do expozice 1. světové války, v současné době vznikají
popisky do oddělení věnovanému poválečným vojenským MiGům. Jelikož se jedná
převážně o odbornou aviatickou terminologii, jsme velice rádi, že se této pomoci ujal náš
dlouholetý externí spolupracovník Jaroslav Morochovič. Věříme, že i s jeho pomocí
zažehnáme další z řady restů, které nám v expozicích přetrvávají.
Jak jistě víte, dlouhodobou snahou našeho Klubu historie letectví je vybudování menší
výstavní haly jako součást Leteckého muzea, která by rozšířila expozice o další potřebné
prostory. Dostali jsme se totiž do situace, kdy náš kolega Petr Pokorný, majitel pěti
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poválečných MiGů, začal své exponáty raději zapůjčovat do jiných muzeí, kde budou ukryty
přinejmenším pod bezpečným přístřeškem…
V sobotu 17. listopadu 2018 jsme se s kolegy Vladimírem Vondrkou a Miroslavem
Homolou zúčastnili slavnostního předání Pamětního listu republikového výboru Českého
svazu letectví za dlouholetou činnost našeho Klubu a existenci Leteckého muzea Deštná,
které se uskutečnilo v Leteckém muzeu Libořezy. Tedy jen na dohled od Deštné. Po
slavnostní ceremonii jsme projednávali možnost budoucí spolupráce obou výše uvedených
muzeí. Od majitele expozic v Libořezích jsme se dozvěděli o jeho záměru vybudovat během
příštího roku na svém pozemku „hangár“ pro své další letouny a exponáty. Z jednání jasně
vyplynulo, že takovou možnost nabízí nejrůznější granty, ty však může podat pouze majitel
objektu či pozemku, kterého se daný záměr týká.
Naším Klubem byl vedení města Deštná představen projekt výstavby haly již v loňském
roce, je tedy možné posunout se snad i my o další krok kupředu, tedy zažádat rovněž o grant
na patřičném ministerstvu či Jihočeském kraji. O tom by měla být další jednání našeho
Klubu s vedením města Deštná, které je jediné kompetentní tuto žádost podat.
Dovolte mi, abych vás pozval na poslední přednášku našeho Klubu v roce 2018. Jedná
se o historické období z období let 1939-1945, kdy autor článku přednese téma:
„Českoslovenští letci na bojištích 2. světové války“. Součástí akce bude prezentace a prodej
pamětní medaile vydané naším Klubem k 100. výročí vzniku Československa a založení
československého letectva. Srdečně vás všechny zveme!
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!
Vladislav Burian

Foto: Slavnostní předání Pamětního listu uděleného republikovým výborem Českého svazu
letectví (ČSL) za dlouholetou činnost našeho Klubu historie letectví Jindřichův Hradec a
s městem Deštná vybudování Leteckého muzea. Zleva: Miroslav Homola, David Formánek
(majitel muzea v Libořezích), člen výboru ČSL plk. v. v. Miroslav Macháček, Vladislav
Burian a Vladimír Vondrka z KHL J. Hradec. (Foto: Libořezy, 17. listopad 2018, archiv
KHL J. Hradec)
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VZPOMÍNKA NA RŮŽENU FIALOVOU
Navždy nás opustila hrdinka. Listopad roku 2018 se nese ve znamení velké ztráty pro
Deštnou, ODS, potažmo pro celou českou společnost. Navždy nás opustila Paní (velké
počáteční písmeno je záměrem) Růžena Fialová. Děti se o Paní Fialové nebudou učit v
hodinách dějepisu, což je velká škoda, byla totiž hrdinkou všedního dne. Svými na první
pohled možná nenápadnými činy, svým jednáním a skromným vystupováním byla
morálním vzorem pro všechny, kdo jsme měli to obrovské štěstí Paní Fialovou poznat. Ve
škole byla premiantkou, bavila ji práce s dětmi, a tak jejím snem bylo dát se na učitelskou
dráhu. Byla by to mimochodem spravedlivá, moudrá, didakticky skvěle vybavená učitelka,
kterou by děti milovaly. Ovšem kromě premiantky byla také dcerou kulaka (sedláka), což ji
minulý zvrácený totalitní komunistický režim nikdy neodpustil. A tak s odůvodněním „že
by jako dcera kulaka měla špatný vliv na výchovu dělnické třídy“ jí nikdy nebylo umožněno
naplnit její sen stát se učitelkou. Dokážete si představit, co musela prožívat za pocity křivdy?
Nejdříve vás komunistický režim připraví o po generace budovaný majetek a označí vás za
vyvrhele společnosti, aniž byste se jakkoli provinili, poté vám coby premiantovi ze stejného
důvodu neumožní studovat a plnit si vaše dětské sny? Přes všechnu nespravedlnost a příkoří
se Paní Fialová nenechala režimem zlomit, nezahořkla a nechrlila kolem sebe oheň. Nikdy
nevstoupila do KSČ, aby si prospěchářsky zlepšila či zjednodušila život, ani se z ní nestala
destruktivně a uraženecky smýšlející osoba. Nesla tíhu svého osudu nesmírně skromně,
statečně, v tichosti. Práci s dětmi si místo ve školství jako hrdá členka Sokola s neuvěřitelnou
tělesnou zdatností vynahrazovala ve sportu. Mnohé z jejich svěřenkyň jsou stále
obyvatelkami Deštné a jistě s úctou i láskou vzpomínají na naši hrdinku. Svou přirozenou
vysokou inteligenci vkládala tato dáma s velkým srdcem, jak ji při smutečním obřadu trefně
označil deštenský starosta David Šašek, do výchovy svých dětí, do vedení svých svěřenkyň
ve sportu, do čtení nejrůznějších knih, pojednání, článků a do dalších drobných,
nenápadných každodenních činností, jakou byla například správa deštenské knihovny.
Znáte někoho, kdo přečetl více knih? Znáte z Deštné někoho, kdo by lépe dokázal s citem,
nadhledem a elegancí oglosovat jakoukoli situaci citátem z knih, nebo jen prostým a
pravdivým moudrem? Po Sametové revoluci se spolu se svým manželem Josefem, panem
Kotěrou z Březiny a panem Liškařem stala zakládající členkou Občanské demokratické
strany v Deštné. Byla to pro Paní Fialovou přirozená volba. Přihlásila se tím k liberálněkonzervativním hodnotám, které jí byly vždy vlastní, a k principům demokratického státu.
Současně věřila, že ODS je pro český národ zárukou, jak zabránit návratu komunistického
nebo jiného totalitního režimu k moci. A právě zde, v deštenské ODS, jsem měl já osobně
tu čest a štěstí ocitnout se na nezapomenutelných, krásných 13 let v přítomnosti Paní
Fialové. Mimochodem jsem se v této vybrané společnosti objevil díky panu Josefu Fialovi,
muži Paní Fialové, který mne do ODS přivedl, když mne oslovil po jednom z jednání výboru
deštenského Sokola. Záhy po vstupu do deštenské ODS jsem si uvědomil, že Paní Fialová
je ztělesněním moudrosti, inteligence, pokory, skromnosti, dobrotivosti a laskavosti. Před
režimem, ani nikým jiným nikdy neohnula páteř, dbala svých pevných zásad. Kolik je dnes
takových čestných lidí? Ihned se stala mým morálním vzorem a vím, že jsem v deštenské
ODS nebyl sám. I díky Paní Fialové jsem se na jednání deštenské ODS vždy velmi těšil.
Sněmům, diskusním setkáním deštenské ODS dodávala vážnost, učila nás být lepšími lidmi,
inspirovala nás svým unikátním vysokým morálním kreditem a doslova ozařovala svou
moudrostí. ODS Deštná už nikdy nebude po odchodu Paní Růženy Fialové taková jako
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dříve. Dovolím si konstatovat, že ztrátou Paní Fialové jsme my všichni, nejenom v ODS,
ztratili vzor ctnosti, morálky, moudrosti a neobyčejně inspirativní lidský příběh o tom, jak
prožít náš život. Tento příběh musíme uchovávat v našich srdcích a předávat jej dále našim
dětem. Je to totiž obyčejný příběh neobyčejného člověka, jak prožít náš život tak, abychom
na sebe mohli být při konečném zúčtování skutečně hrdí. Vedle osobnosti Paní Fialové jsem
si vždy připadal „maličký“ a cítil se jako její žák, který se snaží pochytit vše, co mu Paní
učitelka předává. Komunisté Paní Fialové neumožnili stát se formálně učitelkou, ale já jsem
přesvědčen, že byla mimořádnou učitelkou pro nás všechny minulému režimu navzdory.
S úctou a zármutkem v srdci napsal žák Paní učitelky Růženy Fialové Jan Zedník
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nedávno nás navždy opustila paní Růženka Fialová, vzácný člověk a deštenský patriot. Do
všech akcí a slavností se v Deštné ráda zapojovala a měla vždy radost z jejich úspěchu.
Mnoho let psala do Zpravodaje Deštenska zajímavé a krásné články a od založení hudebního
souboru sv. Jana Křtitele v Lázních zde koncerty navštěvovala a s nadšením o nich psala.
Byla dobrou sportovkyní a vychovala mnoho dětí k lásce ke sportu a pohybu. Všichni lidé
ji měli rádi a mohu říci i za sebe, že na ni nikdy nezapomenu.
Jak říká básník Jaroslav Seifert:
TĚLO ČLOVĚKA OPUSTÍ, ALE DUŠE – TA KRÁSNÁ PANÍ, ZŮSTANE NAVŽDY
S NÁMI.
Eva Kadlecová
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Růženka
Dovolte mi prosím pár řádků. Prvního listopadu nás opustila Růženka Fialová. Možná, že
teď spokojeně pluje na obláčku, nic ji netrápí a pozoruje nás.
Chtěla jsem jenom ještě jednou připomenout její vždy usměvavou tvář, laskavost,
inteligenci, smysl pro spravedlnost. Dovedla se zastat slabších a na všech lidech vždy našla
něco krásného a pozitivního. Cvičení se ženami a děvčaty dělala od svých mladých let a
gymnastky pod jejím vedením se pokaždé skvěle umístily ve
všech soutěžích. Dokonce vybojovaly pár medailí i na
republikových přeborech ve sportovní gymnastice. Nebyl pro
ni žádný problém vzít děti na závody v plavání nebo
v atletice. Vždycky to bylo fajn a děti si to užívaly.
Mne přivedla Růženka k tomu, abych si udělala cvičitelské
zkoušky asi před 18 lety, kdy potřebovala pomoct na
gymnastice s holčičkami. S její pomocí a dobrými radami
jsem zkoušky úspěšně zvládla a zapojila se aktivně ke
cvičitelům Sokola. Děkuji Růžence za zkušenosti, které mi
léta předávala. Děkuji za trpělivost, se kterou mi vše
vysvětlovala kolem gymnastiky, protože jsem gymnastiku
nikdy necvičila. A děkuji za inspiraci, povzbuzení a toleranci,
když jsem něco popletla.
I když jsme spolu velmi často diskutovaly a vyprávěly, je toho
ještě moc, co bych jí chtěla povědět. Ale slova mi najednou
přijdou malicherná, nic neříkající a prázdná. Za všechny cvičenky s určitostí můžu říct:
„Měly jsme Tě Růženko moc rády. Chybíš nám.“ A v mém srdíčku zůstáváš. Lenka
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CYKLOVÝLETY
CYKLOVÝLET CHÝNOV
I z počátku listopadu letos byly hezké dny, které se daly využít k jízdě na kole, ale přesto
bych chtěl spíše vzpomenout na červnový výlet do Chýnova, který může být pro někoho
inspirací na příští rok.
Cesta byla zajímavá a poměrně nenáročná, přes Lipovku, Budislav, Tučapy, dále na Kajetín,
kde stojí za to odbočit do vsi a prohlédnout si pěknou náves s rybníkem a kapličkou. Dále
přes Skopytce a Dlouhou Lhotu do Turovce, kde po odbočení vlevo (směr jako na Planou)
po 500 m dojedeme ke Kepkovu dubu, 17 m vysokému stromu s obvodem kmene 6,5 m!
Hezká podívaná. Potom rovnou do Chýnova, kde je plno zajímavých cílů.
První zastávkou v Chýnově je Bílkova vila, tedy vila chýnovského rodáka, grafika, sochaře
a architekta Františka Bílka (zemřel 1941), kterou v roce 1990 darovala jeho vnučka Galerii
hl. m. Prahy a je v ní umístěna stálá expozice. U vily stojí dřevěný altán v podobě kostelíka.
Bílek je pohřben na místním hřbitově a nad jeho hrobem se tyčí monumentální socha
nazvaná Modlitba nad hroby (původně vznikla obezděním stromu). V Chýnově býval již od
roku 1581 pivovar. Pivo se zde vařilo až do konce roku 1948. Poté sloužil vesměs již jen
jako sklady a posledních 20 let chátral a v roce 2017 byla jeho větší část zbouraná. Již z něj
zbývá pouze torzo a velká jáma v zemi, kde má vyrůst víceúčelová sportovní hala. Zbytky
pivovaru stojí v Zámecké ulici, kterou po pár metrech dojedeme k hezkému baroknímu
zámku, který slouží jako domov důchodců, tedy dnes se říká seniorů. I když je interiér
zámku veřejnosti nepřístupný, nádvoří s upraveným parčíkem, kašnou a kapličkou stojí za
zhlédnutí. Rovněž v Zámecké ulici stojí kostel Nejsvětější Trojice, za nímž rostou 200 let
staré srostlé jasany, mezi místními obyvateli velmi oblíbené.
V Chýnově je zajímavá zastávka také na hřbitově, kde kromě již zmíněného díla Modlitba
nad hroby stojí celá řada dalších vzácných soch od Fr. Bílka a dalších umělců. Dále
pokračujeme po naučné stezce až k neobvyklému železničnímu viaduktu. Stavbu vysokou
30 m dokončili italští dělníci v roce 1888 a je nejvyšším kamenným mostem v Čechách.
Jedná se o chráněnou technickou památku překonávající Chýnovský potok a údolí zvané
Močítka.
Na zpáteční cestu se vydáme přes Záhostice, kde je velbloudí a lamí farma, a zastávku
uděláme v Radeníně. Nejdříve třešňovou alejí (v červnu skutečně příjemná osvěžující cesta)
se dostaneme ke starému židovskému hřbitovu, kam se pohřbívalo židovské obyvatelstvo z
celého Chýnovska. Zachovalo se zde asi 300 náhrobků, nejstarší je z roku 1699. Hřbitov je
kulturní památkou. Navíc je odtud nádherný rozhled po okolí. Místní židovskou komunitu
připomíná v Radeníně i bývalá synagoga. Za zmínku však stojí zejména zámek, který slouží
jako dětský domov, a zajímavá je i hrobka rodiny Latourů z roku 1740. Jednalo se o
šlechtický rod Baillet de Latour, pocházející z Burgundska, jehož jedna větev je spjatá právě
s radenínským zámkem a panstvím. Poslední majitelé se hlásili k české národnosti a to i za
německé okupace. Erb této rodiny, vzedmutou plachtu na ráhně, převzala obec Radenín do
svého znaku.
Přes Krtov dojedeme do Choustníku, kde se pokocháme pohledem na zříceninu hradu (tu
ale navštívíme někdy jindy). Za zmínku ještě stojí zámek na náměstí, od roku 1945
využívaný jako domov důchodců, od roku 2010 v majetku akciové společnosti
z Mariánských Lázní, nevyužívaný, prázdný, čekající na opravu. No a před námi je Předboř
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a pak můžeme volit cestu přes Budislav, nebo delší přes Mnich, ale taky nejkratší – mezi
Předboří a Tříklasovicemi odbočit vpravo a jet asfaltovou lesní cestou až ke křižovatce pod
Lipovkou. Celý výlet měřil necelých 60 km, takže skutečně zbyde dost času na odpočívání,
kochání i na oběd v Chýnově na náměstí.
Antonín Stára
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Foto: 1) Chýnov - Bílkova vila, 2) Chýnov – kašna u zámku, 3) Chýnov – socha F. Bílka,
4) Chýnov – srostlé jasany, 5) Chýnov – železniční viadukt, 6) Radenín – židovský hřbitov,
7) Turovec – Kepkův dub
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DEŠTENSKÁ PROČ
Proč se Deštná jmenuje právě takhle
Rok se s rokem sešel a já píšu dvanácté a poslední
pokračování seriálu Proč se říká...
Jméno našeho města v češtině přirozeně vyvolává
úvahu, že zde v minulosti často pršívalo. V
kronikách, do kterých jsem při psaní těchto řádek
nahlížela, není na toto téma žádný mimořádný
odkaz. Já sama jsem si všimla, že v posledních
letech se déšť našemu městečku spíše vyhýbá.
Uvědomila jsem si, že nejen letos bylo mimořádně
krásné a slunečné jaro i léto. Že by skutečně tento
dlouhodobý trend způsoboval efekt vertikálního
proudění teplého vzduchu nad rozpáleným lomem? Odhání nám mraky Temelín? Nebo je
to jen potvrzení globálních klimatických změn v celé Evropě?
Faktem je, že německá verze jména našeho města nikterak déšť nereflektuje. Ve starých
materiálech, dokonce i v Seznamu německých názvů obcí a osad v Česku (Wikipedia) se
naše obec uvádí jako Deschna. Jméno Regenischen Huegel (překlad starého místního jména
Deštenské Vrchy) se objevuje jen v některých materiálech z období 2. světové války.
Jak je to tedy s původem jména naší obce? Jméno Deschna některé prameny vysvětlují
staroslovanským výrazem deščený les pro bidlový les, snad les ze stromů převážně dlouhých
a nekošatých kmenů, možná i mlází. Protože Deštná se rozprostírá v údolíčku podél potoka,
nabízí se přirozeně tento druh porostu, vysoké a úzké stromy.
V tomto předvánočním čase mi dovolte osobní poznámku. Záměr vysvětlovat význam
místních jmen v Deštné u mne zrál delší dobu. Inspirovala jsem se u jednoho našeho
zahraničního přítele, který se na závěr své úspěšné odborné kariéry v úplně jiném oboru
odstěhoval sice daleko od svého rodiště, ale do obce, která mu přirostla k srdci. Jako nový
obyvatel chtěl podnítit lásku starousedlíků k místu, kde nově zapustil kořeny. Kromě toho
si uvědomil, že spousta lidí nemá v místě rodiště, a tak možná ani neví, kde je původ
místních, někdy až nepochopitelných jmen. A tak jsem se i já rozhodla zpracovávat tato
témata pro místní i nově příchozí, kteří v Deštné žijí již trvale. Pokud se mi podařilo někomu
osvěžit paměť, jiného trochu poučit, těší mě to.
Přeji všem krásné sváteční dny, plné pohody a klidu.
Jitka a Miroslav Šnorkovi

Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Rok 1968 – jeden z mezníků stoleté historie – osudové
„osmičky“ – 2. část
Navazuji na minulý zápis roku 1968:
Svatby
Dne 20.04.1968 měl napilno předseda MNV František Kubíska a matrikářka Marie
Capouchová. V tento den se totiž konalo v obřadní síni MNV 5 svateb. Z toho byly 2
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„dvojsvatby“ – dva sourozenci z Lipovky a dva sourozenci z Chotěmic. Důležité rozhodnutí
pro další dění byl souhlas MNV se zřízením oddací síně na zámku v Červené Lhotě.
Úmrtí
Během roku bylo na místním hřbitově pohřbeno 29 lidí do země a ještě byly do hrobů
uloženy 2 urny. Z uvedených pohřbů bylo 12 z Deštné, zbývající byly z okolních vesnic.
Průměrný věk zemřelých byl 72 let. Počet obyvatel v obci stále klesal, k 31.12.1968 bylo
napočítáno 763 obyvatel, z toho 138 dětí do patnácti let. Čísel domů bylo 257. Poslední
číslo 257 dostal přiděleno pan učitel František Havlík v Zahradní ulici.
Školství a kultura
Základní devítiletá škola – školní rok začal 2. září, a v tomto termínu již fungoval pětidenní
pracovní týden, takže i ve škole se vyučovalo pět dní. Žáků bylo 285, proti minulému roku
byl úbytek 12 dětí. Z Deštné bylo 94 žáků, z ostatních vsí – Světce 36, Vícemil 15,
Rosička 15, Chotěmice 17, Lipovka 8 žáků. Od 6. ročníku dojížděli žáci z dalších obcí –
Bořetín 17, Březina 19, Drunče 13, Červená Lhota 2, Jižná 12, Mnich 11, Najdek 1,
Lodhéřov 25. Poprvé byly na školách zavedeny jarní prázdniny. Nebyly drženy jednotně,
každý okres si stanovil termín podle svých poměrů. V Jindřichohradeckém okrese, a tedy i
v Deštné, byly v termínu od 11.03.1968 do 17.03.1968.
Mateřská škola – dětí ve školce bylo 29, z toho několik přespolních. V některých případech
byly přijímány i děti mladší tří let.
Kino – zde nastala změna v osobě promítače. Až dosud, od založení kina, tj. od 13.05.1941,
promítal v kině nepřetržitě školník Josef Foist. Zemřel 09.07.1968. Staral se obětavě o
dobrý chod kina. Např. když film nedorazil do Deštné, protože byly velké závěje a nejezdil
autobus (rok 1947), vypravil se do Soběslavi pěšky a film přivezl na sáňkách a večer jej
promítal. Pan Foist ale byl od začátku roku 1968 nemocen, tak byl promítačem ustanoven
Miroslav Drs, který složil promítačskou zkoušku. Za rok 1968 bylo hráno 180 filmů.
Nejnavštěvovanější byly filmy: „Muž z Honkongu“ a „Ta naše písnička česká“.
Roční tržba činila 24.361 Kčs při vstupném 1 Kčs, 2 Kčs a 3 Kčs. U některých filmů se
platil příplatek, zejména u filmů barevných (+ 2 Kčs). Návštěvníků bylo 9.500 lidí. Byl
nedostatek filmů, od srpna 1968 se nehrály filmy sovětské, německé (NDR), polské,
maďarské a bulharské. Půjčovna filmů nabízela filmy již hrané nebo i předválečné černobílé
české filmy.
Místní lidová knihovna – v roce 1968 měla celkem 2.450 svazků, z toho pro dospělé 634
knih naučných a 1.384 krásné literatury. Pro děti bylo celkem 432 svazků. Čtenářů bylo 86,
z toho 54 mládežníků. Za rok přibylo 116 svazků.
Z kroniky vybrala J. Vichrová
Citát nakonec:

S duchem je to stejné jako se žaludkem.
Je třeba mu dávat jen to, co je schopen strávit.
Churchill

Několik poznatků na konec kalendářního roku 2018:
- Ženil jsem se z lásky. Ale až po letech jsem zjistil, že jsem manželem úplně jiné ženy.
- Povídáš doma dětem pohádky. Dětem ne, ale ženě.
- My Češi jsme národem kuchařů. Víme komu osolit a komu osladit.
- Pro studenty našeho gymnázia jsme vybudovali parkoviště. A pro kantory jsme
nechali zřídit zastávku městské dopravy.
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SPORT
Tréninky přípravky
každé pondělí od 17:00 – 18:00 minipřípravka
každé pondělí od 18:00 – 19:00 přípravka
Tělocvična
Rozpis všech sportů a cvičení probíhajících v tělocvičně najdete na tomto odkazu:
http://www.destna.cz/telocvicna
Oslavy 85 let založení fotbalového oddílu TJ Sokol Deštná
V sobotu 22.06.2019 proběhnou oslavy založení fotbalového oddílu TJ Sokol Deštná. Tímto
zveme všechny současné i bývalé hráče k účasti na těchto oslavách.
Předběžný program:
13:00 turnaj mužů základní část
15:15 zápas starých gard
16:00 zápas o 3 místo
17:00 finálový zápas
20:00 pouťová zábava na hřišti (hraje J. Bendl a DJ Kamil)
Pavel Kučera
předseda TJ Sokol Deštná, z.s.
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V sobotu 15.12.2018 se uskuteční tradiční turnaj v křížovém mariáši v restauraci U
Kulturního domu. Začátek od 9:00, 5 kol po hodině. Předpokládaný konec 15:30. Startovné
200 Kč zahrnuje oběd a ranní polévku. Hraje se 20 haléřový mariáš s povinným flekem na
trháka. Rozhoduje: 1) pořadí u stolu, 2) vyhrané peníze. Není nutné se registrovat předem.
Na účast co nejvíce Deštňáků v této krasné hře se těší R. Rataj.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FK JINDŘICHŮV HRADEC 1910 - mladší žáci na návštěvě v tělocvičně v Deštné.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Martina Zedníková třetí na mistrovství světa v hokejbale
Martina Zedníková získala již třetí medaili z hokejbalových mistrovství světa. Vloni
získala stříbrnou z mistrovství světa žen, letos v červenci zlatou z mistrovství světa juniorek
do 20 let a nyní bronzovou z MS žen tři na tři. MS se hrálo ve dnech 11. až 16. listopadu
v Bratislavě. V utkání o 3. místo Česká republika porazila Slovensko 6:3 a Martina na tomto
vítězství měla lví podíl, když nastřílela 5 gólů ze šesti! Navíc byla Martina vyhlášena
nejlepší hráčkou v utkání v základní skupině proti Velké Británii. Na první fotografii
Martina střílí jeden ze svých pěti gólů v utkání o bronz a na druhé fotografii je Martina
s cenou za nejlepší hráčku v utkání s Velkou Británií.
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ZÁPISKY Z CESTY PO VIETNAMU
Díl VII. - Mořské plody chtě nechtě
Včerejší den jsme pojali za odpočinkový. Chtěli jsme si užít hlavně moře a klid. Ráno jsme
si s chutí dali hotelovou snídani s výhledem na moře a rozmýšleli, co dál. Michal stále toužil
po projížďce na skůtru, na rozdíl od mamky, která se, celkem pochopitelně, bála a chtěla se
spíš projít. Z toho důvodu jsme se rozhodli na několik hodin oddělit.
Na recepci hotelu nám půjčili skůtr za 35 korun na hodinu i s benzínem a tak jsme se dali
na obhlídku širšího okolí. Michal byl zvědavý hlavně na zdejší přístav a tak bylo jasné, kam
zamíříme nejdřív. Dva běloši na skůtru
tu vzbuzovali ještě větší rozruch, než
dva běloši na vlastních nohou. Možná
i z toho důvodu jsem si jízdu
neskutečně užívala.
Přístav mi tu přišel neuvěřitelně
ošklivý, špinavý a páchnoucí, až jsem
přemýšlela, jestli do toho moře ještě
někdy vlezu... Nějací lidé tu vymývají
sudy od nafty, na hladině plavaly
zbytky všeho, co už nikdo nechtěl. Jak
to tak bývá, kolem přístavu bydlí ti
nejchudší a ani tady tomu nebylo jinak. Vypadalo to tam, jako takový lepší slum. A pachy
všeho druhu byly nějaké víc intenzivní než jinde. Když jsme se vymotali z této části, dostali
jsme se na trh. Kolem cesty tu lidé, především ženy, prodávali všelicos. Mně zaujalo ovoce
a rozhodla jsem se tedy něco vyzkoušet. Už u snídaně jsem viděla zvláštní druh šišatého
ovoce s nápadně růžovou
slupkou a bílou dužinou.
Později jsme si na internetu
zjistili, že se to jmenuje pitaya
a jedná se o plod kaktusu. Ráno
se mi tohle ovoce zdálo zcela
bez chuti, ale vzhledově mi
bylo hrozně sympatické a tak
jsem mu chtěla dát ještě jednu
šanci. Ukázala jsem tedy na
hromadu svítivě růžových
koulí velikosti velké řepy a na
prstech ukázala 2. Paní kývla,
zvážila dva kusy a do vzduchu
napsala 40. To se nám zdálo
trochu moc na místní poměry, ale paní důrazně odmítla smlouvat. Šoupla jsem tedy ovoce
do batohu a jeli jsme dál, až za město. Tam na nás dělaly nálety hejna žlutých motýlů a
silnice sálala a žhnula. Když jsme asi po pěti kilometrech usoudili, že už nás to nebaví, a že
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už asi nic zajímavějšího neuvidíme, vrátili jsme se zpátky do hotelu. Pikolík, který nám
skůtr půjčoval, vypadal neuvěřitelně šťastně. Až po té nám došlo, že hotel žádné skůtry na
půjčení nemá. Byl to prostě stroj jednoho ze zaměstnanců, který nám ho půjčil na pokyn
vedení...
No a pak jsme šli konečně na pláž. Skákat do vln a blbnout v příboji.
Celkem veselou částí dne se stal
oběd. Bloumali jsme po nábřeží
a hledali nějakou sympatickou
jídelnu, ideálně takovou, kde by
vařili Phó. To se nakonec opět
ukázalo jako nepochopitelný
problém. V tomto městě prostě
klasickou Phó prostě asi nejedí,
nebo nevím. Nu což, uviděli
jsme tedy jídelnu (jednu z
garáží, kde se vaří) a usedli na
miniaturní plastové židličky.
Pán se radostí rozzářil a donesl
velmi omšelé obrázkové menu – díky bohu! Ačkoli po jeho otevření jsme byli celkem
zmatení. Bylo tam všechno možné, ale skoro nic, co bychom dokázali identifikovat. Na
konec jsme pochopili, že jde s největší pravděpodobností o plody moře. No super, říkám si,
ale co chudák mamka? Ona je totiž na mořské plody naneštěstí alergická.... Takže jsme si
objednali od každého trochu. Zelenina, smažené tofu, svatojakubské mušle. Michal se těšil
na pořádné maso a z mušlí byl trochu rozladěný, tak si vybral alespoň něco ze sekce
hovězího masa a mamka pro jistotu rýži se zeleninou. V průběhu příprav nám pán přinesl
ukázat srdcovku, nevím, asi si myslel, že jsme je nikdy neviděli?
A tak jsme se smáli a kývali. Pravděpodobně v tento moment jsme si objednali další chod v
podobě vařených srdcovek s chilli a citronovou trávou. Byla vynikající, takže nám to
nevadilo. Jen nám paní vedle od stolu musela vysvětlit, co s obsahem malé mističky s
limetkou a záhadným práškem. Prostě limetu vymačkat do prášku, zamíchat a namáčet do
toho jednotlivá sousta. Osobně bych to tipla na černý pepř s glutamátem (bohužel)... Mušle
samotné podle mně byly lepší. A to už následoval další chod – vařená zelenina. Na té bych
tu mohla přežívat a nejíst nic jiného. Jedná se o nějaký druh špenátu, který se dusí s
česnekem a je to opravdu výtečné. Pak následovaly hranolky z tofu, které se balily do listů
salátu a namáčely do pálivé omáčky, mamčina rýže a Michalovo "hovězí". Pán nejspíš
psychicky nevydržel, že v jeho vyhlášené rybí restauraci chce nějaký túrista jíst hovězí a tak
mu přinesl nasekanou chobotnici. Podotýkám, že moc dobře udělanou se zázvorem a
citronovou trávou, kterou tady používají skoro do všeho. Michal popravdě moc nadšený
nebyl, ale já si pro změnu moc pochutnala. Prostě u moře se mají jíst plody moře a ne nějaké
trapné hovězí...
No a úplně nakonec pán položil na stůl moje svatojakubky. Nedokážu určit zda byly syrové
a nebo tepelně upravené, každopádně něco takového jsem nikdy nejedla. Každá mušle byla
zakápnutá olejem, zasypaná bylinkami a nasekanými arašídy.... Pochoutka!!
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