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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři Zpravodaje Deštenska,
jak říká pranostika – únor bílý, pole sílí – zatím to tedy tak nevypadá a já
doufám ve zlepšení. Úroda je pro lidi a zemědělce důležitá. Stejně tak je pro
nás důležitá voda, které nebude, když se zima neumoudří. Děti se také určitě
těší na zimní radovánky, kterých si letos užily jen pomálu. Výhled počasí
sice hovoří o dešti a dešti se sněhem, a teplotách nad nulou, ale už v dalších
dnech nám snad zima nadělí trvalejší sněhovou pokrývku a mráz.
V lednu se konalo pouze pracovní jednání zatupitelstava 29.01. Veřejné zasedání se bude
konat 26. února 2018 od 18 hodin.
Odpadové hospodářství
Výměna popelnic – kdo chtěl, tak město umožnilo výměnu popelnic velkou za malou a
naopak. Město již nemění zničené (staré) popelnice za nové, tento způsob byl možný do
konce roku 2016 na základě smlouvy s AVE, koncem minulého roku zásoby popelnic
došly.
Do systému je zapojen každý občan (domácnost) a majitelé nemovitostí. Podmínek pro
přidělení ekobodů je několik – vyplnění odpadového dotazníku, potvrzení inventury
stanoviště (kontrola nádob a jejich velikosti, čísla kódu na popelnici a kontrola údajů),
odevzdání některého z druhu odpadu (vývoz popelnice, tříděný odpad). Více se dozvíte po
přihlášení na www.mojeodpadky.cz, kde jsou základní informace v několika záložkách.
Informace naleznete také na www.destna.cz/odpady, kdo nemá internet, může navštívit
naši městskou knihovnu 4 dny v týdnu, nebo městský úřad každý všední den, rádi vám
pomůžeme a poradíme. Informací je tam opravdu hodně, budu se je snažit utřídit pro větší
přehlednost. Informace budu stále přidávat, hlavně tedy otázky a odpovědi, tak jak se mi
jich dostává od občanů.
Město má ještě k mání poslední dva kusy kompostérů o velikosti 450 litrů. Hlásit o ně se
můžete na MěÚ.
V současné chvíli probíhá kontrola nastavení systému, probíhá postupné doplňování
odpadových dotazníků odevzdaných v papírové podobě, kontrolujeme jednotlivé svozy
pytlů a popelnic s AVE, a další. Sami si kontrolujte vývoz popelnice či pytlů přihlášením
do systému.
Zubař
O ukončení zubařské praxe nás informoval pan MUDr. Liškař již před několika měsíci. Od
té doby se snažíme komunikovat se zdravotními pojišťovnami, oblastními
stomatologickými komorami zubařů a některými vysokými školami. Zatím se situace
nemění, buď neví o nikom, kdo by v Deštné chtěl otevřít praxi, či s námi nekomunikují.
Pan MUDr. Liškař má ještě jednu možnost, jak by se dala situace řešit, a to, že by praxi od
něho převzal někdo z Jindřichova Hradce. Jednání stále probíhají.
Úložiště – soud
Ve věci naší žaloby proti Ministerstvu životního prostředí ve věci rozhodnutí o
průzkumném území v lokalitě Čihadlo z roku 2016 se pohly ledy a na 1. března je svoláno
jednání u soudu (konečně). Za Deštnou a Světce se jednání u soudu zúčastní právní
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zástupce. Zastupitelstvo tímto ctí referendum v této věci z roku 2004. Posledního ledna
nám byl doručen dopis od SÚRAO, kde nám oznamuje, že se rozhodli své žádosti o
prodloužení platnosti průzkumných území stáhnout. Jaký to bude mít vliv na rozhodnutí
soudu však teprve uvidíme.
Bezdrátový rozhlas
V posledních dvou lednových dnech byl realizován projekt Doplnění lokálního
výstražného a varovného systému, digitálního povodňového plánu pro město Deštná,
rozšíření bezdrátového rozhlasu o 10 tzv. hnízd. Projekt bude hrazen z rozpočtu města,
dotace z EU a SFŽP.
Hlášení rozhlasu si také můžete přečíst na našich webových stránkách nebo se můžete na
matrika@destna.cz přihlásit k odběru hlášení v písemné podobě na email.
David Šašek, DiS., starosta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------STATISTIKA ZA ROK 2017
K 1.1.2017 měla Deštná 725 obyvatel a Lipovka 29 obyvatel, dohromady 754.
K 31.12.2017 měla Deštná 728 obyvatel a Lipovka 29 obyvatel, dohromady 757.
V roce 2017 se narodilo v Deštné a Lipovce 7 dětí: Izabela Uhrová, Julie Miloslava
Holmanová, Nina Divišová, Filip Truhlář, Andrea Zelingerová, Eliška Sedláčková,
Matylda Buštová.
Přistěhovalo se: 17 občanů

Odstěhovalo se: 11 občanů

Navždy nás opustilo 10 občanů: paní Jana Ochotská, pan Ladislav Vichra, pan Marcel
Maršák, pan Václav Hrdlička, paní Irena Jedličková, pan Karel Peroutka, paní Milena
Šilhavá, paní Marie Peroutková, paní Anna Schlehӧfrová, paní Irena Průšová. Zůstanou
v naší paměti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 prvního psa 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 300 Kč; 50 Kč za prvního psa držitele, jehož jediným zdrojem příjmu je
invalidní, starobní, vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod, za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele 75 Kč.
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).
Variabilní symbol za odpady nebo za psy je čp. domu (případně do poznámky napište
příjmení a za co platba je, pro naše jednodušší rozpoznání účelu platby).
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jubilantům k významným narozeninám
Panu
Paní
Panu
Panu
Paní
Panu
Paní
Panu

Karlu
Růženě
Františkovi
Františku
Ludmile
Janu
Aleně
Rostislavu

Liškovi
Drsové
Tomšů
Řepovi
Říhové
Štefanovi
Matulíkové
Švábkovi

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

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

Paní Květoslava Műllerová oslavila 92. narozeniny a je nejstarší občankou Deštné. Je to
velice vitální dáma a my jí přejeme hodně zdraví a štěstí.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ZPRÁVA TECHNICKÉHO ÚSEKU MĚSTA DEŠTNÁ
Odpady v roce 2018
Nový systém sběru odpadů se rozjel a první, čeho si každý jistě všiml, je to, že tam kde
stály kontejnery, je čisto. Žádné hromady rozházených pytlů s plasty, papírů poletujících
kolem, prostě hromady hyzdící Deštnou zmizely. Obyvatelé ostatních obcí, kteří k nám
vozili svůj odpad, ho snad nechávají ve svých obcích (doufám, že ho nebudeme nacházet
v okolních lesích a příkopech) a o platby za tyto kilogramy, které tu pravidelně končily,
budeme platit méně na celkových nákladech za likvidaci odpadů.
Takže první dojem je velmi pozitivní ze vzhledu Deštné. Provozně nás tento systém nijak
zvlášť neomezuje, během dvou hodin je svezená celá Deštná a Lipovka. Vážení a zapsání
do systému trvá taky dvě hodiny. Díky tomuto systému se každý můžete podívat, kolik
čeho odevzdal. Zásadní v celém tomto systému je dávat ven k odvozu pouze plné
popelnice, jelikož za poloprázdnou zaplatíme stejně jako za plnou.
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden. V únoru to je 5.2. a 19.2.
Plasty a papír pouze plný pytel označte čárovým kódem a dávejte ve stejných intervalech
společně s popelnicí před dům. Pokud budete potřebovat odevzdat plast nebo papír mimo
svozový den, odpad označte kódem a odevzdejte v areálu MěÚ vzadu (dříve sklad
Stavikomu).
V den svozu pak můžete před domem nechat také železný odpad, oleje a tuky v plastové
lahvi označené vaším kódem.
Sklo – do kontejnerů rozmístěných po celém městě a v Lipovce na stejných stanovištích
jako doposud.
Oblečení, lůžkoviny, ručníky, přikrývky, plyšové hračky, kabelky, batohy a obuv –
vše čisté a zabalené je možné odevzdávat kdykoliv do označeného kontejneru u zadního
vchodu do KD a v Zahradní ulici.
Větve a klestí bez kořenů a země – prostor u transformátoru výjezd na Červenou Lhotu.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad – hnědé popelnice pro domácnosti a
hnědé kontejnery rozmístěné u ostatních kontejnerů. Svoz v průběhu zimních měsíců bude
pravděpodobně v těchto termínech:
Únor:
pátek 16.2.2018
Březen: pátek 16.3.2018
O vývozu bio odpadu vás budeme informovat rozhlasem (při velkém mrazu se bio odpad
nevyváží, jelikož je v popelnici přilepený).
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.
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Sběrné místo u školní kuchyně bude v únoru 2018 otevřeno poslední sobotu v měsíci
24.2.2018 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 lednu 2018:
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, vyrovnávat a pokládat podlahy,
nová koupelna, instalovat se bude nová kuchyňská linka.
V lednu také napadl sníh, takže jsme zapojili veškerou techniku a lidi. Nejde však být na
všech místech najednou nebo prohrnovat každé dva napadané centimetry. Uklízí se celá
Deštná a Lipovka, jen to chvíli trvá, než se vše stihne. Pokud se stane, že někam
zapomeneme zajet, stačí zavolat.
Dále pak provádíme pravidelnou údržbu cest, chodníků, budov, vodovodu a úpravny,
kanalizace a ČOV a všeho dalšího nutného pro bezproblémový chod Deštné a Lipovky.
Upozorňujeme majitele nemovitostí, že před zimou je nutné řádně zajistit vodoměr
před případným poškozením mrazem!!!
V případě prasknutí vodoměru a úniku vody je nutné neprodleně informovat technický
úsek města a co nejdříve provést opravu a následné zabezpečení vodoměru před mrazem.
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.
Oprava kanalizace na louce „Bejkovka“ pod hřištěm.
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 a dále 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 staré družiny
na 4 byty, přestavba Svatojánské ulice atd.).
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Tlaková kanalizace
Upozornění pro majitele nemovitostí, kteří mají tlakovou kanalizaci. V rámci běžné
údržby šachty tlakové kanalizace je nutné 2 – 4 krát ročně (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
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ
Mýty a fakta o inkluzivním vzdělávání
Stává se už v Čechách zvykem, že fakta nahrazujeme nepodloženými
domněnkami a silnými vyjádřeními. Tento nešvar se nevyhnul ani
inkluzivnímu vzdělávání, které je často vykreslováno jako málem zkáza českého školství.
Jelikož inkluze probíhá i na deštenské škole a týká se nemála dětí z Deštné a okolí,
předkládáme čtenářům Zpravodaje možnost se s tématem seznámit.
Principem inkluzivního vzdělávání je zapojení všech žáků bez ohledu na zdravotní,
kulturní či společenské znevýhodnění. Podporuje tak ústavou daný rovný přístup ke
vzdělání. V jedné třídě se vzdělávají a setkávají děti zdravé, nadané a s nejrůznějšími
handicapy, což vede k posilování sociálního povědomí a společenské soudržnosti. Inkluze
tak v deštenské škole není nic nového. Od r. 2016 novela školského zákona zavádí systém
podpůrných opatření pro děti znevýhodněné i nadané. Dáme-li stranou přebujelou,
náročnou a mnohdy zbytečnou administrativu, kterou novela přináší, dostávají školy ze
státního rozpočtu prostředky přímo na podporu dětí, které ji potřebují, což mj. umožňuje
individuální přístup k jejich vzdělávání. V praxi to vypadá tak, že škola ve spolupráci
např. s pedagogicko psychologickou poradnou vypracuje pro žáka individuální vzdělávací
plán, který mu pomáhá lépe zvládat handicap a zůstat v běžném třídním kolektivu.
Podpůrná opatření pro žáky mají podobu doučování, individuálního přístupu, nákupu
speciálních pomůcek či asistenta pedagoga. Naše základní škola využívá všechny tyto
prostředky.
V souvislosti s inkluzí se snažíme pracovat i s žáky nadanými. Vedle individuálního
přístupu ve výuce se žáci se zájmem o daný předmět účastní olympiád – v dějepisné
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olympiádě a olympiádě z anglického jazyka postoupilo několik našich žáků v letošním
školním roce do okresního kola.
Od školního roku 2017/18 nastávají významnější změny i v předškolním vzdělání. To je
povinné pro předškoláky, čímž se povinná školní docházka prodlužuje o jeden rok.
V případě, že by rodiče dítě k předškolnímu vzdělání nepřihlásili, dopouští se
nezákonného jednání. Do školky zároveň mohou chodit děti dvouleté, což si, aby se mohly
učitelky v MŠ nadále plně věnovat předškolnímu vzdělávání, vyžádalo potřebu chůvy
v MŠ (škola ji financuje prostřednictvím projektu EU). Většina odborníků a odborné
veřejnosti považuje docházku dvouletých dětí za nešťastnou – jen málo takto malých dětí
je dostatečně zralých k delšímu odloučení od matky.
Závěrem můžu konstatovat, že pedagogové ZŠ a MŠ Deštná se snaží se všemi novými
povinnostmi, které ukládá stát, vypořádat tak, aby byly ku prospěchu dětem ve škole i ve
školce.
Petr Šulc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dovolte mi prosím veřejnou omluvu rodinám, rodičům, ale především dětem a paní
učitelce druhé třídy za komplikace a zdravotní problémy způsobené konzumací chaloupky
z perníku. Je mi to velice líto a opravdu to nebyl záměr.
Děkuji Kollárová
MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v měsíci lednu
V lednu jsme si ve školce naplno užívali nových hraček, které nám nadělil Ježíšek a
v půlce měsíce i zimních radovánek, které nám nadělilo nebe. Ze sněhu a radovánek na
něm, máme ohromnou radost a využíváme každé chvilky a závodíme na kluzácích,
stavíme sněhuláky a samozřejmě se také koulujeme.
Nový rok jsme zahájili návštěvou Betlémů v kostele sv. Ottona a u Kotyzů.
V Betlémech jsme si ukázali tři krále a následně jsme nadcházející týden pokračovali
tříkrálovou koledou. Společně jsme obešli instituce a provozovny v Deštné. Zpívání
koledy nás moc bavilo a u srdíčka nás hřál dobrý pocit, že pomáháme dobré věci. Celkem
se nám podařilo vybrat krásných 3.010 Kč, tímto vám všem moc děkujeme za dary, které
jste nám do kasiček dali.
První týden v lednu jsme se také dozvěděli, že jsme vyhráli v soutěži Zahradního centra
v Jindřichově Hradci, kde jsme soutěžili s naším vánočním stromečkem. Umístili jsme se
na krásném třetím místě a odměnou nám bude 7. února návštěva Zahradního centra, které
si pro nás připraví tvořivou dílnu.
9. ledna jsme ve školce zahájili již druhý kurz bruslení v Soběslavi pro tento rok. Na
stadion se vždy moc těšíme a užíváme si to tam. Všichni děláme ohromné pokroky a
trenéři nás chválí. Nadále také jezdíme do bazénu v Jindřichově Hradci a ve školce
probíhá výuka anglického jazyka.
V lednu jsme také byli pomáhat zvířátkům v lese a donesli jsme jim jablka, mrkev a
kaštany ke krmelci. Užili jsme si krásnou procházku přírodou a zvířátka mají radost, že
mají něco dobrého na zub. Mysleli jsme i na ptáčky, kterým jsme vyrobili lojové koule a
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odnesli jsme si je domů na naše zahrádky. Dále jsme také prožili pohádkový týden a
vyrobili jsme si pohádkové karty.
Konec měsíce jsme zakončili divadlem, které nám zahráli ochotníci z Fábuly
z Kamenice nad Lipou. Divadlo se nám moc líbilo a již se těšíme na další představení,
která nás čekají v březnu.
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 ÚNOR 2018

5. 2.
6. 2.
7. 2.
8. 2.
9. 2.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Květáková
Čočková
Rajská
Hovězí s cizrnou
Vločková

Smažené rybí filé, brambor, kompot, čaj
Krůtí maso na kmíně, rýže, moučník
KNEDLÍK
Sekaná pečeně, brambor, okurkový salát, čaj
Hov. maso vařené, kopr. omáčka, knedlík
Boloňské špagety se sýrem, čaj

12. 2.
13. 2.
14. 2.
15. 2.
16. 2.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Zelná
Česneková
Kapustová
S kapáním
Fazolová

Smažený vepř. řízek, brambor, okurka, čaj
Vepř. maso na houbách, rýže, čaj
KNEDLÍK
Zapečené těstoviny s uz. masem, červ. řepa, čaj
Maďarský guláš, knedlík, čaj
Kuřecí závitek, brambor, čaj

19. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.
23. 2.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Brokolicová
Krupicová
Hrachová
Rybí
S mas. rýží

Kuřecí nudličky, rýže, čaj
Svíčková na smetaně, knedlík, čaj
Vepř. krk. pečená, dušená zelenina, brambor, čaj
Plovdivské maso, těstoviny, čaj
Bramborové šišky s mákem, mléko, podmáslí

26. 2. PO Z vaj. jíšky
27. 2. ÚT Z mích. luštěnin
28. 2. ST Drůbková

Ptáčková omáčka z vepř. masa, rýže, čaj
KNEDLÍK
Jihočeský přírodní karbanátek, br. kaše, obloha
Kuře na paprice, knedlík, čaj
Z NAŠÍ KNIHOVNY

Pokaždé, když píšeme další příspěvek do zpravodaje, v duchu si
povzdychneme: „Zase další měsíc utekl jako voda.“
Leden je pryč, děti mají za sebou polovinu školního roku a těší se na
jarní prázdniny. A my dospěláci jsme už také v očekávání jara. I když do
jara je ještě daleko. A abychom vám zkrátily dobu čekání, nakoupily
jsme nové knihy, které jsou teď v knihovně v Jindřichově Hradci na zapsání do fondu a
doufáme, že se vám čtenářům budou líbit a že bude z čeho vybírat.
V lednu proběhla první letošní beseda s dětmi ze školní družiny. Jsme rády, že spolupráce
se školní družinou funguje velmi dobře a doufáme, že nám děti i paní vychovatelka
zachovají přízeň i nadále. Máme radost z toho, že se dětem u nás v knihovně líbí a rády
sem chodí. Krom toho mohou děti i dospělí zaběhnout kdykoli odpoledne a něco drobného
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si u nás v knihovně vyrobit. Samozřejmě si mohou půjčit i knihu a číst ji tady nebo si ji
odnést domů. Každému, jak je libo.
Jsou ale i čtenáři, ze kterých radost nemáme. V lednu jsme rozesílaly a roznášely
upomínky. Máme čtenáře, kteří si vypůjčí knihy a cestu do knihovny zapomenou...
Samozřejmě se stává, že člověk knihu založí mezi své knihy a zapomene, že mu nepatří a
po upomínce s omluvou přijde a knihu vrátí.
Jsou však tací, které upomínáme po několikáté a nic se neděje. Je to smutné, neboť
půjčování knih v naší knihovně je bezplatné, a tak jediná povinnost čtenáře je půjčenou
knihu řádně vrátit.
Zatím nevybíráme ani pokuty za pozdní vrácení.
Všem čtenářům, pro které je vracení knih samozřejmostí, velice děkujeme a těšíme se, že
si v našich policích vyberou nějaký zajímavý titul.
LiSt

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Zadržme vodu!
Známe legrační „vodní“ vtipy – voda není dobrá v botech ani v žaludku,
ten kdo stůně, má to z vody, proto choďte do hospody, a podobně.
Problémy s vodou však vůbec legrační nejsou. Při záplavách je jí náhle
mnoho, potom leckde chybí. S tím má Deštensko hodně zkušeností. Přitom
máme rozsáhlé povodí, kde voda vlastně "začíná", ale hned odtéká do vnitrozemí.
Slovanští kolonisté se drželi vodních toků, zadržovali vodu ke své potřebě. To jsou
starobylé "stavy" – rybníky se svojí silou k pohonu mlýnů, pil i drtičů rud a křemene
(k výrobě skla). Na Deštensku se o nich dochovaly záznamy až z časů hospodaření řádů
maltézských a německých rytířů, například ve Světcích o rybníku nad Zdechovým
mlýnem r. 1255. Takových na Deštenském (nyní Dírenském) potoce bylo víc.
S rybníky se rozvíjelo i rybí hospodářství, kde náš šlechtěný kapr dosáhl vývozní obliby v
okolních zemích.
Chovu ryb se určitě již tehdy věnovali sedláci a měšťané na příhodných místech svých
pozemků. Proč kupovat drahé ryby, když vyrostou v jejich vodě. Určitější informace o
jejich počtu u nás, máme roku 1564, kdy těch větších bylo napočteno 38, převážně v
podvícemilí. V průběhu třicetileté války byly některé jistě zničeny, nebo opuštěny. Až
urbář Slavatovského panství Červená Lhota (kam patřila i Deštná), z roku 1654, přinesl
přehled rybníků, ovšem bez jmen majitelů. Napočítáno bylo 40 malých i větších rybníků.
Připojená mapa názorně ukazuje, jak majitelé pozemků využívali každého potůčku k
přehrazení vody. Obdobný rybniční počet, čtyřicet, byl na červenolhoteckém panství
zapsán i v roce 1787 v tzv. Josefinském katastru. Vedle panských Adamu a Kacíře, to byl
farní rybník Voleský, a řada malých selských a měšťanských rybníčků, které sloužily i k
napájení pasoucího se dobytka.
Potom však nastala doba rostoucího počtu populace a potřeb obilí pro výživu lidí.
Rybníky se začaly vysoušet, osívat, zatravňovat pro pastvu ovcí (vlna pro textilky). Do
současnosti těch starých zůstalo málo. Konečně přišla doba uvědomění si významu vody,
zvláště pitné!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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Deštná byla jejím nedostatkem vždy výrazně postihována. Jen těch, i smrtelných, případů
tyfu ze špatné pitné vody! K nápravě se v druhé polovině 20. století udělalo hodně. Od
regulace potoků, vybudování městského vodovodu a vodojemu, až k pozdější stavbě
čistící stanice. Je to výsledek úsilí místních občanů a vedení města v minulosti i v
současnosti.
K dobrým vodním poměrům Deštenska výrazně přispívají členové místní organizace
Českého rybářského svazu. Vybudovali nové rybníky, pečují o jejich čistění a hráze.
Osmdesát dospělých a šestnáct mladistvých členů – rybářů, hospodaří na 24 hektarech
vodní plochy, včetně 29 km dlouhého toku Dírenského potoku. Mají úspěchy i v chovu
ryb. Rybáři plánují stavbu nových středněmetrážních rybníků v úžlabině potoka ze
Březiny do Kacíře.
Všem zmíněným patří poděkování za jejich práci k udržení a zlepšení vodních poměrů
na Deštensku!
P.S. Našim rybářům blahopřeji k 70. výročí založení
(únor 1948).
Příloha: Mapa rybníků na Deštensku
z roku 1654. (Čísla v kolečku
značí počet kop rybí násady).

rybářského spolku v Deštné

František Kvapil
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LÉKÁRNA DEŠTNÁ

LACALUT Aktiv Sada zubní pasta 75 ml + kartáček ZDARMA
Zubní pasta k ochraně proti
parodontóze a zubní
kartáček s ergonomicky
tvarovanou rukojetí v
jednom balení za akční
cenu 89,-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
KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS
Oznamujeme zatím známé akce v KD Deštná:
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
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LEDEN V LETECKÉM MUZEU
DEŠTNÁ OČIMA KHL
Během ledna jsme zahájili práce v expozicích muzea.
Postupně tak dochází k úpravě především v části válečného
a poválečného letectva. V nové sezoně se zde objeví velice
zajímavé exponáty představující československé vojenské letectvo v 50. letech 20. století,
nebo sestřely tří amerických stíhacích letounů P-51 Mustang na Budějovicku. Změn bude
skutečně hodně. To zjistíte sami po zahájení nové muzejní sezony v květnu 2018.
Nyní bych se rád vrátil k jedné mylné informaci, kterou jsem uvedl v minulém vydání
Zpravodaje. Šlo o kamerový systém v expozici Leteckého muzea. Napsal jsem, že k
pořízení kamer nedojde z důvodu nepodpoření tohoto projektu ze strany vedení města
Deštná. Právě za to se vedení městského úřadu omlouvám! V průběhu ledna totiž došlo k
jednání našeho Klubu s panem starostou Davidem Šaškem a společně jsme hledali řešení
této problematiky. Vše je na dobré cestě a s největší pravděpodobností nakonec přece jen
muzeum kamerový systém mít bude.
Dne 19. ledna 2018 proběhla Valná hromada našeho klubu. Během ní jsme
zrekapitulovali činnost našeho klubu za uplynulý rok 2017, na který byl připraven pestrý
program aktivit. Ty se týkaly nejen Deštné a Jindřichova Hradce, ale také řady míst
v České republice a v zahraničí.
Členové Klubu celoročně spolupracovali s Muzeem Jindřichohradecka, městem
Jindřichův Hradec a městem Deštná, dále se 44. lehkým motorizovaným praporem
Jindřichův Hradec. Jednou z hlavních aktivit Klubu jsou přednášky a besedy pro veřejnost
a to v Jindřichově Hradci i v řadě míst České republiky. Celkem bylo uspořádáno patnáct
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těchto akcí. Bezesporu nejzajímavější byla březnová beseda s generálem Emilem Bočkem
z Brna a listopadová s plukovníkem Aloisem Dubcem z Luhačovic. Oba byli válečnými
letci britského Královského letectva ve Velké Británii, kdy především generál Boček
odlétal 27 hodin bojových akcí proti nepříteli. Nad besedou s generálem E. Bočkem
převzal osobně záštitu starosta města Stanislav Mrvka. Další přednášky a besedy se týkaly
převážně vojenské a letecké tématiky, směrované mimo jiné pro studenty a žáky škol. Ty
byly zaměřeny převážně na výklad historie I. a II. světové války. Klub uspořádal
přednášky také v Č. Budějovicích, v Třeboni/Břilicích, v Praze a Brně.
V dubnu zahájil Klub již devátou sezonu v Leteckém muzeu Deštná, během tohoto
měsíce bylo otevřeno pouze o víkendech. Plný provoz pak byl slavnostně spuštěn na
začátku května a to za přítomnosti médií a bezmála devadesáti zájemců o historii z řady
míst České republiky. Až do konce září byly expozice přístupné každý den, mimo pondělí.
Do muzea byla během jara 2017 nainstalována celá řada nových exponátů. Muzeum za
uplynulý rok navštívilo zhruba 5.000 lidí z České republiky i ze zahraničí. V muzeu je u
pokladny propagováno město Jindřichův Hradec.
Klub se podílel na vzniku knihy Rytíři nebes a stejnojmenné výstavy. Slavnostní křest
publikace a vernisáž výstavy se odehrály 12. října 2017 na Výstavišti v Brně.
V. Burian navštívil v květnu Velkou Británii, kde se v zúčastnil pietního aktu v čs.
vojenské sekci hřbitova v Brookwoodu u příležitosti oslav Dne vítězství spojenců ve
II. světové válce. Akci jako každoročně připravila Česká a Slovenská ambasáda v
Londýně. Mezi desítkami hostů, včetně rodinných příslušníků čs. letců a vojáků, byl také
válečný letec RAF gen. Ivan Schwarz.
Členové Klubu se do Velké Británie vydali opět v červnu a to na zahraniční „Expedici
Hawkinge 2017“. Během ní se setkali nejen s prezidentem České republiky Milošem
Zemanem, ale také s posledními čs. válečnými veterány z období II. světové války žijícími
na Britských ostrovech. V červenci se vydali členové Klubu na „Expedici Hodov 2017“,
kdy mapovali osudy a hroby vojáků jindřichohradeckého 75. pěšího pluku v oblasti
Starého Martinova a u obce Cebrov, dále našich legionářů v okolí slavného bojiště u
Zborova z let 1915 až 1917. Posledním zahraničním projektem Klubu byla „Expedice
Filipovský vrch 2017“, kdy se jeho účastníci zaměřili na dokumentaci bojišť v oblasti
Dukelského průsmyku a Údolí smrti z období podzimních bojů roku 1944. Všechny výše
uvedené zahraniční projekty si osobně financovali členové Klubu sami ze svých osobních
prostředků.
Klub celoročně spolupracuje s letecko historickými kluby z celé České republiky.
Osobně jsme navštívili kolegy z Leteckého muzea a klubu v Plzni, Kovářské, Slavičíně a
Českých Budějovicích. Zúčastnili jsme se republikového setkání leteckých historiků v
Kovářské, v květnu pak plzeňských pietních oslav Slavností svobody. Byli jsme pozváni
na setkání s plukovníkem Dubcem v Luhačovicích a generálem Bočkem v Brně, dále na
setkání v místě bydliště s generálem Pavlem Vranským a podplukovníkem Jiřím Kafkou v
Praze. Jako každoročně jsme se zúčastnili městských oslav Dne vítězství 8. května, Dne
vzniku samostatného Československa 28. října a Dne veteránů, tentokrát 10. listopadu.
V rámci této akce byla do pomníku z kóty 363 z Cebrova vložena prsť hlíny z tamního
bojiště, kterou ze své expedice přivezli členové našeho Klubu.
Měsíce červenec a srpen věnovali členové Klubu terénní dokumentaci dopadů letounů z
bitvy nad Jindřichohradeckem z 24. srpna 1944 a strojů z předválečného a poválečného
období. Řada zajímavých exponátů již byla představena v Leteckém muzeu Deštná. V
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tomto období také probíhaly přípravy „XXIV. setkání čs. válečných a poválečných letců“,
které s uskutečnilo v sobotu 26. srpna pod záštitou starosty města Stanislava Mrvky.
Klub celoročně publikoval odborné i populárně naučné články a spolupracoval na
rozhlasových i televizních reportážích. O svých aktivitách informoval veřejnost
prostřednictvím nejrůznějších médií, jimiž byly v roce 2017: Jindřichohradecký zpravodaj,
Jindřichohradecká TV, Rádio Česká Kanada, Český rozhlas, Deník Jindřichohradecka,
Česká televize, Jihočeská TV, Novum, Neon, Týdeník Jindřichohradecka a další.
K propagaci zájmové organizace Klubu historie letectví a jeho práce slouží webové
stránky www.khl-jhradec.cz, kde je možné získat celoročně informace o připravovaných
akcích či ohlédnutí za uplynulými 27 lety naší činnosti. Letu zdar!
Vladislav Burian
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Milí čtenáři,
měsíc, který právě nastoupil svou vládu, tedy únor, je měsícem poněkud zvláštním, ale
svým způsobem též velmi zajímavým. Zima má před sebou ještě mnoho dní, avšak „matka
příroda“ již začíná oživovat rostliny, stromy už ukazují své pupeny – zárodky nového
života a též lidé, ti věční optimisté, se už těší na vše nově zanedlouho zrozené a na
opětovnou přeměnu světa v nový pozemský ráj plný květů a vůní.
Pro náš poslední zimní koncert v kostelíčku sv. Jana Křtitele v Lázních v Deštné jsme
interiér vyzdobili vánočním stromečkem a sbírkou miniaturních betlémů, zvonečků a
andělíčků z Čech, Moravy, Slovenska, Polska i dalších zemí Evropy. Kdo z návštěvníků
zde byl poprvé, dozvěděl se i něco o kostelíku a léčivých lázních sv. Jan, které potěšily
mnoho poutníků i nemocných po několik staletí. Za současné místní patrioty nás navštívila
paní Marie Marešová, která donedávna pracovala ve zdejší firmě Aquara. Vystoupení
v kostelíčku se zúčastnil pan Jiří Bendl, který sám uvedl několik písní s doprovodem
kytary a všichni obdivovali jeho nádherný basový hlas. Posléze s ním vystoupila i nadaná
hudebnice Julie Dvorská, která hrála též na kytaru a velmi pěkně zpívala. Eva Kadlecová
zazpívala několik latinských a italských písní a přednesla zimní báseň od Jana Nerudy. Na
závěr jsme si všichni zazpívali starodávný chorál „narodil se Kristus Pán“, který zazněl
v akustickém kostelíčku velmi slavnostně. Nabídli jsme i vodu ze Svatojánských pramenů,
protože podle pověsti přináší nejen zdraví, ale i udržuje člověka dlouho mladým.
Návštěvníci se zajímali též o nové brožury města, zejména zde o brožuru „Lázně sv. Jan
v Deštné“. Děkujeme našim účinkujícím i návštěvníkům a přejeme všem jen zdraví, lásku
a věčnou naději ve splnění všech lidských přání.
A jaké bylo poslední divadelní představení našich divadelních ochotníků? Opět
nádherné. Tentokrát to byla známá komedie „Brouk v hlavě“ od francouzského dramatika
G. Feydeaua (1862 -1921). Tato hra napsaná v Paříži, zobrazující život zdejší smetánky, se
stala brzy oblíbenou v celém světě. Autor sám miloval tento život plný bláznivých
zápletek a absurdních situací, manželských krizí a nevěr. Komedie je plná humoru, vtipu a
osobitého šarmu zejména v divadelní dvojroli odehrávající se v „pikantním“ hotýlku „U
galantní kočičky“, kterou brilantně předvedl pan František Poslušný. Všichni naši herci
sehráli své role s plným nasazením, obecenstvo neustále propukalo v záchvaty smíchu a
potlesku, a proto všem patří obrovský dík a uznání. Dokonce byla slyšet pochvala, že toto
představení v Deštné bylo mnohem zábavnější než jiná v jiném provedení. Já sama jsem
tuto hru viděla již v Praze, Varšavě a Berlíně, ale naši herci nás vždy nejvíce zaujmou a
mají přední místo v srdci nás všech z Deštné a okolí. Režii báječně zvládl pan Jozef Jusko
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a je jasné, že spolu s ostatními, protože jistě to nebyla žádná lehká práce. Na hercích bylo
znát, že hrají s chutí a že se současně sami přitom baví, a to je vždy optimální. Není možné
si nevšimnout i krásných kostýmů a doprovodu příjemné živé hudby. Děkujeme všem,
nejen čtrnácti hercům, ale i hudebníkům, nápovědě a technikům a už se těšíme, co
hezkého nám brzy připraví.
A co nám přinese rok 2018 v České republice? Především to bude oslava stého výročí
vzniku naší samostatnosti v roce 1918. Nyní již v Praze proběhla vzácná výstava
korunovačních klenotů a svatováclavské zbroje a bude to ještě mnoho dalších akcí v celé
naší vlasti. To, že nepodléháme žádnému cizímu národu, jako tomu mnohdy v naší historii
bylo, že můžeme mluvit a tvořit v našem krásném českém jazyce, to vše je velmi vzácná
věc a měli bychom si tohoto všichni vážit.
Tedy krásné oslavy po celý rok 2018 pro náš český národ, pro Čechy, Moravu a Slezsko!
Ze Svatojánských lázní v Deštné vás zdraví Eva Kadlecová

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
NOVÝ SYSTÉM SVOZU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Nejsem žádný velký pisatel, ale okolnosti mě vedou k tomu, abych se podělila o
informace, které mám. Nevím, jestli nový systém svozu komunálních odpadů bude u nás
fungovat, ale dejme tomu čas. Věřím, že ano a ke spokojenosti nás všech.
Kdo nemá v sobě úctu k přírodě a je mu jedno, co tady zanecháme svým dětem a
vnoučatům, nikdy netřídil a třídit nebude. Ať je systém jakýkoli. S tím asi nikdo nic
neudělá. Z okolí vím, že někteří všechen odpad vyhazují do popelnic na směsný odpad se
slovy – vždyť si to platím. Naštěstí těch, kteří třídí odpad je daleko víc a vůbec je třídění
neobtěžuje. Bydlím v docela malém bytě, nemám sklep, nemám ani zahradu – přesto si
místo na pytle udělám a nebudu si připadat jako nepřizpůsobivý a dokonce neklopýtám
mezi odpadky a nežiju ve smradu.
A abych jen nemlátila prázdnou slámu, tak vám sdělím pár faktů. Moje dcera s rodinou žijí
kousek od Brna - vesnička je to srovnatelná s Deštnou a u nich tento systém svozu odpadů
funguje už léta. Poplatky za odpady platí ročně na osobu jako my, ale jsou daleko nižší.
Skládají se z pevné částky a z pohyblivé částky, která je stanovena na základě skutečných
nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu na poplatníka a rok. O rozúčtování skutečných nákladů obce jsou občané
informováni v příloze, která je nedílnou součástí vyhlášky o odpadech. Popelnice se
vyvážejí jednou za čtrnáct dní a k nim se dávají pytle s vytříděným plastem. Sklo a
plechovky se dávají do společných kontejnerů. Nejvíc mě zaujal systém třídění papíru.
Několikrát do roka obec vyhlásí svoz papíru. Na určená místa přistaví obrovské klece a
občané svezou všechen papír do nich. Výtěžek jde do základní a mateřské školy. Úžasné.
Nikomu to nevadí a není problém doma schraňovat papír. Na procházky jezdím
s kočárkem kolem jejich sběrného dvora a světe div se, žádné myši, žádný smrad, jen
velké kontejnery, v kterých se vše shromažďuje. Na sběrném dvoře mě zaujal velký obecní
kompost. Taky super. Po obci jsou hlavně na jaře a na podzim rozmístěny kontejnery, kde
lidi svážejí spadané listí, roští, posečenou trávu a odpad ze zahrádky. Na jaře jsou na
těchto místech kopce krásného kompostu a lidi si pro něj s kolečkem jezdí podle potřeby.
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V obci nemají čárové kódy na popelnicích ani na pytlích s tříděným odpadem. Mají jenom
vylepenou roční známku na popelnici. Opravdu jsem neslyšela, že by někomu vadilo
třídění do pytlů. Jsou na to prostě zvyklí.
Se začátkem roku začaly u nás mizet kontejnery na tříděný odpad, mám z toho radost.
Denně chodím kolem jednoho hnízda kontejnerů a myslím, že všichni víte, jak to
vypadalo. Kontejnery věčně plné a kolem nich s prominutím - bordel. I když se technický
úsek obce snažil a pořád to uklízel, za pár dní to byla hrůza zase. A tohle nyní odpadlo.
Chtěla bych všem dodatečně popřát krásný nový rok a hodně zdraví. Mějte trošku
trpělivosti. Možná, že všechno nebude hned růžové, ale časem se vychytají mouchy a
budeme spokojeni. A naše krásná Deštná za to stojí.
Lenka Bobáková
------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVÉ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V DEŠTNÉ – POKRAČOVÁNÍ
Jelikož se mi honila hlavou celá řada otázek k novému systému odpadového hospodářství
a jelikož v letácích na toto téma je napsáno, že zastupitelstvo rádo zodpoví otázky občanů
k této problematice, napsal jsem v minulém Zpravodaji článek, kde jsem uvedl skutečně
řadu dotazů, na které jsem očekával odpovědi. Přestože jsem koncept článku odevzdal
s dostatečným předstihem, žádné otázky zodpovězeny nebyly. Objevil se zde pouze článek
místostarosty, který jen opakuje to, co si každý již přečetl v letácích.
Některé otázky však již zodpověděl čas. Takže skutečně pytle, které jsou rozdávány do
domácností na tříděný odpad, jsou jen dalším odpadem navíc, nijak se nerecyklují. Za
budovou městského úřadu, kde se odpad hromadí, není žádný kontejner, kam by občané,
kteří nechtějí pytle hromadit doma, mohli plastový odpad vysypat. Navíc je areál
uzamčený, tudíž nepřístupný. Pokud se přeci chci chovat aspoň trochu ekologicky, tak sem
ten odpad přinesu např. v nějaké tašce, odpad vysypu a tašku si vezmu zpátky na další
odpad. A ne že k odpadu, který doma vyprodukuji, přidám zbytečně další. V tomto směru
měly větší smysl kontejnery na odpad.
Dosud však neznám odpověď na otázky týkající se hodnocení domácností podle množství
vyprodukovaných plastů a papíru (jestli je lepší produkovat více nebo méně), ale i
množství komunálního odpadu a dopadu na platby, otázky kolem dotazníků a následných
kontrol v domácnosti, ani otázky kolem ceny celého projektu.
Otázek tedy neubylo, ale spíše přibylo. Např. se ptám: proč svoz komunálního odpadu je
1x za 14 dní, když se platí za jednu vyvezenou popelnici a ne za celkový svoz? Před
svozem jsem nyní řešil otázku: mám popelnici přes polovinu plnou, týden by to určitě
vydrželo, ale 14 dní? Nevím, nevím. Tak si ji raději nechám vyvézt. Kdyby se vyvážela
každý týden, dokázal bych lépe její objem využít. Nehledě na to, že (jak už jsem psal
minule) systém známek na jednotlivý vývoz, který byl kdysi, mi připadal lepší. Nalepil
bych známku, až když by byla popelnice plná a chtěl bych ji vyvézt a nemusel bych o ni
s popeláři bojovat – přivazovat ji, zamykat, jak je místostarostou doporučováno. Evidence
by byla také jednoduchá – podle počtu prodaných známek.
V článku místostarosty jsem se dále dočetl – cituji: „Byl jsem příjemně překvapen, že
většina občanů princip chápe a víceméně s ním souhlasí“. Nevím, co v této větě znamená
slovo „víceméně“. Já, co jsem mluvil s lidmi, tak s tím souhlasili spíše méně. Přesněji
řečeno, od počátku roku jsem zatím nepotkal nikoho, komu by se systém líbil. Lidé se
klonili k mým postřehům a přidávali další, které by mne ani samotného nenapadly, např.
když se bude popelnice vyvážet 1x za 14 dní, tak bych měl platit polovinu nebo když
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připravím před svozem pytel s plasty na ulici, foukne vítr (v Deštné nic výjimečného),
pytel spadne někomu před auto, způsobím nehodu a budu mít problém. No asi jsem mluvil
s tou menšinou lidí.
Na aršíku samolepek s čárovými kódy je návod, jak se přihlásit do odpadového účtu.
Login i heslo jsou sice špatně vytištěné, písmena jsou čitelná jen z poloviny, ale když se
mi potřebné podařilo přeci jen vyluštit a zadat včetně názvu obce/města Deštná, tak jsem
se dozvěděl, že systém MESOH(?) v naší obci/městu není zaveden. Tak tomu také
nerozumím.
Již několikrát jsem si přečetl, že za popelnici platí občan 600 Kč ročně, skutečné náklady
jsou 809 Kč a město tak musí doplácet. Jsem pro úspory a to i v této oblasti, pokud je to
možné. Ale na druhou stranu to přeci ale dělá celkem cca. 160.000 Kč za rok. Touto
částkou město pomůže občanům, kteří zase platí do rozpočtu města daně. A to nejen daň
z nemovitosti. Dočetl jsem se, že dokonce na dani z příjmů a DPH dostalo město do
rozpočtu více, než byl plán. Navíc tato částka v 19-ti milionovém rozpočtu města nebude
asi tou likvidační. Největší položky v rozpočtu tvoří škola a samotný městský aparát,
takže úspory v těchto oblastech by asi byly znát více.
V zápise z listopadového zastupitelstva mě zaujalo, že po zavedení nového systému
likvidace odpadů a tím zrušením stávající smlouvy se společností AVE, vyvážející
komunální odpad, AVE nabízí pro letošní rok novou smlouvu a částku, která převyšuje tu
minulou, i když odpad bude svážet s poloviční četností a kontejnery s tříděným odpadem
vůbec. Bohužel novější zápis zde není zatím zveřejněn, takže nevím, jak celá věc pro
město dopadla. Ani z rozpočtu, zveřejněném na stránkách města, nelze plánované náklady
vyčíst.
Antonín Stára
------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVÉ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V DEŠTNÉ
Pokusím se zareagovat na několik připomínek pana exmístostarosty Stáry. Jedna z věcí,
která ho trápí je, že nemůže vysypat odpad přímo v areálu sběrného dvora do kontejneru.
Souhlasím s tím a tuto možnost samozřejmě budou občané mít. V tomto případě ale
nemůže být produkce dané domácnosti zaevidována a bonusový efekt pozbývá smysl.
Samozřejmě je ale na každém, jak toto využije. Pro příklad, 4-členná rodina z Jarošova
n/Nežárkou po 1 roce třídění, kdy platili 500 Kč/os, se v letošním roce dostala na 274
Kč/os.
Další věcí je obava z kontroly třídění v domácnosti, ano tato fráze je přehnaná a nikdo toto
konat nebude, myslím, že dostačující je vizuální kontrola při načítání čárového kódu dané
domácnosti, a to NE z důvodu co produkuje, ale jak třídí.
Nikomu z nás zastupitelů není příjemné otázku třídění odpadů řešit, bohužel současná a
budoucí legislativa odpadového hospodářství nás k tomuto kroku donutila a je na nás tento
projekt s časovým předstihem zavést. To jsem ale trochu odbočil od dotazů p. Stáry.
Další otázka je, přistavit nebo nepřistavit poloprázdnou popelnici k vývozu v daném
termínu svozu. Zde již bylo řečeno, že i svozová společnost AVE, která tendr odvozu
vyhrála, bude vybavena čtečkou čárových kódů a bude zaznamenávat naplněnost popelnic
(plná, polovina, třetina podle objemu popelnice). To znamená, že popelnici vyvezou
v každém případě 1x za 14 dnů. Smyslem tohoto kroku je zpřesnit výsledné množství
přepočteno na t/rok a následnou úsporu oproti letům minulým.
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Za další, pytle na tříděný odpad budou občané dostávat vždy dle potřeby, a to zdarma na
MěÚ Deštná, reaguji na podnět některých občanů, kteří se domnívali, že po vyčerpání 5ks
již další nedostanou.
Dále zde pan Stára zmiňuje a radí, kde jinde efektivně získat úspory (škola, městský
aparát). Ano škola město zatěžuje nemalým výdajem v rozpočtu, ale i tak si myslím, že
zde již není prostor ke krácení finančních prostředků. A městský aparát? Toto je široký
pojem, pokud nás p. Stára nabádá jako zastupitele k zrušení odměn a v tomto případě
navýšení rozpočtu, může tak učinit v dalším volebním období, potažmo tak mohl učinit za
jeho působení v zastupitelstvu v letech minulých. Myslím si, že odměna není přehnaná,
s ohledem na čas strávený v osobním volnu, 1 hodina v tomto čase krátí rozpočet cca o
15 Kč. Pracuje v dnešní době někdo za 15 Kč/hod?
Pro další nejasnosti ohledně odpadového hospodářství prosím čtěte, komunikujte s námi
ale hlavně bez emocí a v klidu.
Pavel Přibyl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nový systém svozu komunálních odpadů – komentář k článku A. Stáry
Odpovím na některé dotazy v článku A. Stáry.
Odpad lze odevzdat v jakémkoli plastovém obalu – pytel od města, igelitová taška, pytlík
od rohlíků, obal by měl být průhledný. Při odevzádní odpadu v menším množství
nemůžeme očekávat získání ekobodů. Nelze tedy odpad vysypat, z důvodu jeho
následného vážení. Kontejnery za MěÚ přistaveny jsou, žádali jsme o trpělivost a
shovívavost, ale někteří ji prostě nemají.
Informace o cenách za systém i od AVE byly několikrát projednány na zasedáních
zastupitelstva a jsou uvedeny na webových stránkách www.destna.cz/odpady. Kontroly
v domácnostech se nebudou konat bez souhlasu vlastníka, i když už zákon o odpadech
s tímto počítá.
Opětovné zmiňování systému se známkami na jednotlivé vývozy, které byly někdy před
dvaceti a možná i více lety? Touto dobou jsem já osobně řešil jiné věci než odpadové
hospodářství, ale informace, které mám, jsou takové, že v té době byly příkopy u cest a
lesy plné odpadu a byl by to krok zpět.
Prošel jsem osobně ve věci odpadového hospodářství skoro celou Deštnou a Lipovku.
Lidé měli dotazy, někteří souhlasili, někteří potřebovali další informace. Z tohoto článku
spíše cítím nechuť od jednotlivce přijmout něco nového.
Ano, při tisku došlo k chybě a na archu s čárovými kódy je hůře vidět přihlašovací údaj
(login a heslo). Tyto údaje vám rádi poskytneme znovu a vy si je v systému sami upravíte,
abyste si je pro příště pamatovali sami. Přijměte za to mou omluvu.
Už tím, že máte přihlašovací údaje a do systému se přihlásíte, tak je přeci patrné, že je
v Deštné systém zaveden, nechápu tedy tuto otázku. I na hlavní stránce
www.mojeodpadky.cz srolujete na otázku Je náš systém třídění zaveden i ve Vaší
obci/městě? a po zadání Deštná nám vyběhne výběr mezi naší Deštnou a Deštnou v okrese
Blansko, po výběru té naší se mi zobrazí tabulka s informací, že je systém v naší
obci/městě zaveden a pakliže nejsem zapojen a zapojen bych být chtěl, abych vyplnil své
údaje a do systému je odeslal.
Již bylo několikrát zmíněno, že reálně hrozí v ČR zvýšení poplatků za skládkování
komunálního odpadu od roku 2024 a dále, zvýší se až na čtyřnásobek. Je to jeden
z důvodů, proč se snažíme snižovat podíl těchto odpadů a zároveň nás to vede ke
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zvyšování podílu odpadu tříděného, tak aby nemusely být zvyšovány poplatky pro občany.
Nově se vyskytl problém s plastovými odpady, kdy je ze zemí Evropy Čína neodebírá ve
velkém množství, i proto je dobré, že máme cenu a odběr této suroviny zafixované na další
3 roky.
Jako jediná se v rozpočtu objeví ve 100% pouze daň z nemovitostí, tzn. kolik se na této
dani vybere, tolik se objeví v rozpočtu města. Výši této daně si mohou obce upravovat, v
Deštné a Lipovce je nastavena v minimální sazbě. Ostatní daně, ať je jich vybíráno více či
méně, jsou přerozdělovány ze státního rozpočtu a obce jejich výši neovlivní.
Dovolím si reagovat ještě na poznámku: „Největší položky v rozpočtu tvoří škola a
samotný městský aparát, takže úspory v těchto oblastech by asi byly znát více.“
Chtít jakoukoliv změnu a nemít řešení? To pan Stára chce zavírat školu? Či chce omezovat
počet tříd, slučovat třídy, nebo jak to vlastně myslel? Zrovna nyní, když je demografický
vývoj na další roky přijatelný oproti minulosti? Školka je zcela plná. To se chce vracet do
minulosti, kdy to měla škola opravdu nahnuté? Chápu, že on už své syny ve škole měl, ale
to neznamená, že ostatní školu nepotřebují. Škola je a bude jednou ze základních služeb,
kterou bychom měli zachovat, i když to není dlouhodobě ekonomické.
A spořit na městském aparátu? Administrativy přibývá, jak ze strany státu, tak dalších
institucí a my budeme regulovat aparát? Připadají mi tyto připomínky jako kritika bez
konkrétního řešení! Doufám, že se ve svých úvahách mýlím. Jen tato poznámka vyvolala
otázek mnoho, ale já na ně odpovědět nechci skrze zpravodaj, rád si počkám na případné
osobní jednání a na návrhy, které budou předloženy zastupitelstvu.
Cena od AVE byla vysoutěžena jako maximální co se týče počtu popelnic, když by se
v daném roce vyvážely všechny popelnice při všech svozech každých 14 dní. Dopředu
víme, že tomu tak nebude – majitelé rekreačních chalup ji dávat tak často po celý rok
nebudou a občané, kteří řádně třídí také ne. Potvrdily to už první svozy. Většině občanů 14
denní svoz vyhovuje. U tříděných odpadů vycházíme z dat
za uplynulý rok, určitě bude dobře, když bude podíl
vytříděné složky (plast, papír, sklo, bio, …) větší.
Smlouva je uzavřena na 3 roky, na stejnou dobu je
uzavřena i smlouva na svoz bioodpadu.
Spíše, než si vyměňovat názory skrze zpravodaj, tak zvu
pana Stáru i ostatní na MěÚ, kde vám podáme informace.
Také máte možnost navštívit zasedání zastupitelstva, kde
se můžete ptát všech devíti zastupitelů.
Jak ukazuje foto, tak někteří občané zpestřují
zaměstnancům města svoz odpadů malovanými smajlíky.
Děkujeme.
David Šašek

DEŠTENSKÁ PROČ
Proč se říká „na tržišti“
Když jsme jako mladí chodili tančit na parket Pod lípy, říkali jsme, že jdeme „na tržiště“.
Také jako děti jsme si „na tržišti“ hrály. Proč „na tržišti“?
V kalendáři z roku 1848 je zmínka o termínech jarmarků v městě Dessna, městě na
Táborsku. Trhy se na náměstí konaly před vánocemi. Jmenovaly se trh caletný na
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řemeslné práce. Před velikonocemi to byl trh plizírový na rozličné řemeslné věci. Týdenní
trhy na dobytek se konaly od sv. Josefa do konce října každou středu. V roce 1870 bylo v
Deštné na týdenním jarmarku neuvěřitelných 181 krámů. O sedm let později podali
živnostníci žádost, aby se týdenní trhy na dobytek odbývaly střídavě na dolním a horním
náměstí. Žádost odůvodnili tím, že výše tržeb byla v části náměstí, kde se trhy konaly,
vyšší. Podle toho se tedy náměstí tehdy asi dělilo na dolní a horní. Asi proto jsou na
náměstí dvě kašny.
Podle nového tržního řádu z roku 1890 musí být tržiště přeloženo mimo náměstí, mimo
město. Deštná se několikrát odvolala. Nově se zavádí tržní sazba za prodávaný dobytek.
Hejtmanství hrozí v roce 1900 zastavením trhů, pokud nebude nové tržiště za městem. V
roce 1902 proběhlo komisionelní řízení a výsledkem bylo přeložení tržiště z náměstí na
křižovatku čtyř silnic. O rok později bylo jednáno s majiteli pozemků čp. 40, 41 a 43 (pan
Čáp, Hofman, Čech). Zakázku na kamenné sloupky k ohraničení tržiště dostal kameník
Slipka ze Strání. Roku 1906 podnikla Deštná poslední pokus o zachování tržiště na
náměstí podáním žádosti výboru zemského království českého, aby ji odevzdalo vládě.
Vláda zamítla.
Kolaudace nového tržiště proběhla koncem roku 1907. Hejtmanství nařídilo zřídit bariéry
a kontumační stáj. V roce 1911 bylo tržiště konečně upraveno, ohrada zřízena a
kontumační stáj byla zprovozněna. Psal se rok 1914, kdy se úprava tržiště chýlila ke konci.
Byl schválen kontumační chlév, záchod a bouda. Od roku 1920 se konají trhy na hovězí
dobytek pravidelně. V roce 1938 podává Deštná žádost o povolení koňských trhů v
důsledku objížďky do Jindřichova Hradce přes Nový Etynk (Nová Včelnice). Trh s koňmi
nebyl povolen.
Jarmarky a trhy na nově zbudovaném tržišti zůstaly až do roku 1940, kdy zanikly. Proto
se místu v Deštné, kde se odehrávaly věhlasné taneční zábavy v parku Pod lipami, říkalo
„tržiště“.
Jitka Šnorková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DEŠTNÁ
Aktuálně
V úterý 09.01.2018 v 11 hodin 6 minut byla jednotka povolána operačním střediskem
k odstranění padlého stromu na silnici z Deštné do Lodhéřova. K zásahu vyjelo 6 hasičů
s DA (doprvní automobil) Iveco. Bylo provedeno odstranění stromu z vozovky. Zpět na
základnu se hasiči vrátili v 11 hodin 25 minut.
Vzhledem k tomu, že mnoho obyvatel Deštné a Lipovky stále nezná hasiče z našich
jednotek, rozhodli jsme se představit se po skupinách prostřednictvím zpravodaje.
V dnešním díle představíme velitele jednotek. Velitelé musí před nástupem do této funkce
absolvovat týdenní školení zaměřené na vedení zásahů, jejich bezpečnost, taktiku a
evidenci. Velitel musí znát povinnosti a pravomoci zasahujících hasičů, a v neposlední
řadě alespoň základní ovládání hasičské techniky. Nabyté znalosti jsou ověřeny
závěrečnou zkouškou a po jejím úspěšném složení velitel získá osvědčení platné po dobu 5
let, s podmínkou každoroční účasti na jednodenním školení.
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Velitele jednotky jmenuje starosta města, jmenování podléhá schválení Hasičským
záchranným sborem Jihočeského kraje. Velitel jednotky je zodpovědný za připravenost,
vybavenost a akceschopnost jednotky. Tuto zodpovědnost nemůže delegovat. V případě
výjezdu k zásahu rozhoduje o vedení zásahu a je zodpovědný za všechny hasiče, kteří mu
podléhají. Pravomoc velení zásahu může delegovat (předat jinému). Velitel družstva velí
při zásahu určenému družstvu hasičů a úseku zásahu, který je mu svěřen. Za hasiče,
kterým velí, je také plně zodpovědný.

Milan Menčík - velitel jednotky Deštná
Ing. Petr Janota - velitel družstva, zástupce velitele jednotky Deštná a Lipovka
František Potměšil – velitel jednotky Lipovka
Miroslav Přibyl – velitel družstva Deštná
Pavel Přibyl – velitel družstva Deštná
Sbor dobrovolných hasičů Deštná srdečně děkuje všem návštěvníkům a sponzorům
Hasičského plesu. Velice si vážíme vaší podpory.
(Jan)
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OČIMA DOBROVOLNÉHO HASIČE
Dobrovolný hasič je člověk, který chodí do práce nebo je ještě studentem ve škole. Má své
pracovní povinnosti, musí se starat o rodinu, domácnost, prostě žije obyčejným životem
jako každý člověk v této zemi. Ovšem pokaždé, když zazní telefon a přijde sms s výzvou
k zásahu anebo hlasový hovor, rozběhne se směrem do hasičárny. Navlékne se do
zásahového obleku, vezme si helmu a nasedá do prvního vyjíždějícího automobilu
společně se svými kolegy na pomoc ostatním lidem, kteří jsou v nouzi. V tu chvíli se
z tohoto obyčejného člověka, studenta stává člověk něčím výjimečný. Tomuto člověku
v tuto danou chvíli je úplně jedno, zda má za sebou 12 hodinovou šichtu anebo je pozdě
v noci. Nezajímá ho, jestli se domů vrátí až ráno, kdy půjde zase do práce, nevadí mu, že
tato práce, která je dobrovolná, je služba veřejnosti a není placená. Stačí mu, že to dělá pro
druhé, že může někomu pomoci v nouzi. To je pro něho výplata, že udělal dobrý skutek.
Stačí mu jen to, že udělal něco dobrého a výjimečného, co pomohlo ostatním lidem
v nesnázích. Proto si važme prosím všech dobrovolných hasičů, kterým nezáleží na tom,
kdy jsou vyzváni na výjezd od operačního střediska, protože oni vstanou v jakoukoliv
hodinu a jdou pomáhat ostatním lidem.
Kamil Šindelář

Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Rok 1908 - další události v Deštné, které projednávalo
zastupitelstvo
Knihovna - obecní knihovník učitel Antonín Vejžvalda
onemocněl, knihovnu převzal tajemník Antonín Matoušů
(27.08.1908). Učitel Antonín Vejžvalda zemřel 23.09.1908.
Hřbitovní řád - obec poslala ke schválení na hejtmanství hřbitovní řád. Hejtmanství
žádalo vysvětlení, proč v § 2 hřbitovního řádu je uvedeno, že hřbitov je zapsán v knize
pozemkové jako majetek katolické obce v Deštné, když ve skutečnosti v deskách
zemských jest připsán městské obci Deštná. Obec odpověděla, že tohoto výrazu bylo užito
v návrhu p. děkana, který návrh na sestavení hřbitovního řádu předkládal. Dále bylo
oznámeno hejtmanství, že za hroby se poplatek vybírat nebude, pouze za hrobky, a to 5K
za 1m². Hejtmanství doporučilo doplnit hřbitovní řád o poplatek za vykopání hrobu a
vybírání poplatku i za hroby.
Hromosvod na kostele - úřady již delší dobu naléhaly, aby na kostelní věž byl dán
hromosvod. Komisionelní řízení v této věci určilo hejtmanství na 24.09.1908.
Zastupitelstvo se 25.10. usneslo, že se neuvoluje přispěti na zařízení hromosvodu, ježto
prý jest to povinností patrona. Hejtmanství rozhodlo, aby hromosvod platila farní obec.
Obce podaly odvolání k místodržitelství, to rozhodlo, že hromosvod má platit patron
Červená Lhota.
Nemoci - rozšířila se chřipka, lékař musel podávat každý týden hlášení o průběhu
choroby. Vyskytlo se také několik případů záškrtu a planých neštovic. Na střevní tyfus
onemocněli čtyři lidé, nákaza pocházela ze studní.
Vodovod - případy tyfu přiměly hejtmanství k novým opatřením. Obec již v dubnu jednala
o úpravě vodovodu. Uznalo se, že bylo nutné upravit vodovod od kašny k potoku tak, aby
dřevěné roury byly nahrazeny železnými. Z této příčiny byl učiněn dotaz, zda město
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J. Hradec má nějaké roury nepotřebné a zdali by je nepřenechalo. Okresní výbor vyzval
obec, aby upravila studni s pitnou vodou na náměstí a studánku u čp. 143. K tomuto obec
odpověděla, že jedná s odbornou firmou. Hejtmanství vyzývá, aby bylo omezeno pití vody
z kašny, voda aby byla převařována. Dále nařídilo hetmanství, aby byl zřízen řádný
vodovod se zdravou pitnou vodou. Bylo usneseno nařízení hejtmanství nevyhovět, ježto je
prý v obci vody dost a lidé prý jí nepijí. Padl návrh, aby bylo vyjednáno s p. Vojtěchem
Němcem ml., čp. 64, aby za přiměřenou náhradu přenechal svojí studnu k veřejnému
použití. Zároveň byly předloženy rozpočty na zřízení vodovodu od firmy Pekař a Vačkář
v Karlíně. Rozpočty po prohlédnutí byly vzaty na vědomí s tím, že se podle nich vodovod
stavět nebude.
Chudobinec v čp. 169 - v Rusku řádila cholera. Hejtmanství a okresní výbor vybízely
k opatření proti nemoci, zejména ke zřízení místnosti pro náhlá onemocnění. Obec
oznámila, že místnost v čp. 45 (bývalý chudobinec) již zřídila a která podle svědectví
obvodního lékaře úplně vyhovovala k těmto účelům. V této době již byl chudobinec
přestěhován do čp. 169.
Tržiště - na základě kolaudace tržiště v prosinci 1906 nařídilo hejtmanství, že nejpozději
do konce května 1908 musí být pořízeny bariéry a kontumační stáj. Obec nespěchala, na
jednání zastupitelstva v dubnu, bylo usneseno, aby byl vyjednán pronájem prázdné a
nepoužívané stáje u p. Josefa Vondry v čp. 7 a s úpravou tržiště se ještě „posečká“. Bylo
také schváleno, aby se letos tržiště nepronajímalo a ponechalo se hasičům jako cvičiště.
Z kroniky vybrala J. Vichrová
Citát nakonec:

Když něco dělá žena, musí to dělat dvakrát lépe než muž,
aby se to pokládalo alespoň z poloviny za tak dobré.
Naštěstí jí to není zatěžko.
Whittonová

SPORT
STAŇ SE FOTBALISTOU
Vezmi maminku nebo tatínka a přijď si hrát
a sportovat.
TRÉNINK MALÝCH FOTBALISTŮ
Každé pondělí od 17:00 do 18:00 trénink
malých fotbalistů. Chlapci i holky ve věku 8
– 10 let.
MINIPŘÍPRAVKA
Chlapci i holky ve věku 5-7 let.
Každé pondělí od 18:00 do 19:00 v tělocvičně. S sebou boty do tělocvičny, pití a kdo má
míč velikosti č. 3, tak ho vezměte. Rádi přivítáme každého, kdo chce sportovat s míčem,
z Deštné a okolí.
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Sauna v kabinách Sokola každou sobotu v 16 hodin pro ženy a v 18:10 hodin pro
muže. Provozovatel Václav Traxmandl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. ročník vánočního turnaje v nohejbale v tělocvičně
1. místo:
Stránský Pavel,
Petrů Jaroslav,
Pígl Pavel
2. místo:
Bušta Jaroslav,
Kučera Vladimír,
Vaverka Zdeněk
3. místo:
Hanzálek Milan,
Nacházel Zdeněk,
Brožek Jan
4. místo:
Drs Luboš,
Petrů Josef,
Martínek
Miroslav
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Nejlepší hráč turnaje: Bušta

Nejstarší hráč: Stránský

Nejmladší hráč: Brožek

INZERCE
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