DUBEN 2019

30. ROČNÍK

CENA 10 Kč

Začátkem března se uskutečnil lyžařský výcvik žáků ZŠ Deštná u Nové Bystřice.
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UZÁVĚRKA DALŠÍHO VYDÁNÍ JE V PONDĚLÍ 29. DUBNA 2019!
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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři,
březnové větrné počasí nám přineslo nemalé potíže v lesích, s létajícím
majetkem a střešní krytinou, ale i škodou na věži kostela, odkud spadl kříž.
Kříž spadl i s bání pod ním, kde byly uschovány v pouzdru dokumenty
(listiny, mince a fotografie). Tyto dokumenty jsme se rozhodli zpřístupnit a
jejich kopie naleznete na webových stránkách města. Kříž spadl k bočnímu
vchodu od fary. Jelikož je věž a tudíž i kříž majetkem Deštenské farnosti –
církve, musíme počkat na jejich postup v této záležitosti.
V posledním březnovém týdnu začala dlouho plánovaná investiční akce Stavební úpravy
křižovatky na náměstí. Křižovatka se rozšíří, bude zde více vidět do všech směrů, posunou
se přechody, upraví se prostor před školou a chodníky budou bezbariérové. Provoz bude
omezen pouze stavbou samotnou, nebude probíhat uzávěrka. Nebude zde kruhový objezd,
ani semafory.
Během dubna bychom se měli dozvědět o získání či nezískání dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj na stavební úpravy dvora v základní škole. Poté bude zahájeno výběrové řízení
a následně proběhne stavba jako taková (tedy pouze v případě kladného potvrzení dotace).
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Deštná se uskuteční v pondělí 29. dubna od 18 hodin.
Zastupitelé se mimo veřejná zasedání schází dle potřeby několikrát v měsíci na pracovní
jednání.
Nový ředitel SÚRAO Prachař oznámil termíny a úkoly pro výběr lokality pro hlubinné
úložiště. V dubnu chtějí zveřejnit studie lokalit, do poloviny roku chtějí projednat záměr
zákona o zapojení obcí do procesu výběru lokality se zástupci veřejnosti, v červenci budou
získávat data z dodatečných měření, na podzim proběhne odborná diskuse a veřejné
projednání dílčího hodnocení a v prosinci zveřejní priority plánu výzkumu a vývoje.
Tiskovou zprávu si můžete přečíst na www.surao.cz. Druhého dubna se s panem ředitelem
setkáme osobně na schůzce v Deštné. 27.4. se koná pochod pod Deštenskou horu. Setkání
občanů na náměstí v Deštné od 13h, poté pochod k místu možného uložení jaderného
odpadu. V cíli drobné občerstvení.
V předchozích dvou dílech Zpravodaje Deštenska psal místostarosta P. Janota o
Pozemkových úpravách v k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce a k.ú. Lipovka. Pro provedení
těchto úprav je nutno, aby se přihlásilo celkem tolik vlastníků, aby výměra pozemků činila
více jak 50% celkové výměry zemědělské půdy. Hlásit se můžete na MěÚ Deštná, kde svým
podpisem stvrdíte souhlas.
Chci vás touto cestou pozvat na některé dubnové akce:
Výlovy rybníků rybáři z Deštné – 13.4. Blažků a Chmelnička v Deštné, 20.4. v Mnichu
(následovat bude prodej ryb na náměstí v Deštné), 27.4. ve Světcích za bytovkou.
V rámci Dne země se žáci ZŠ a MŠ zapojí do akce Ukliďme Česko 5.4.
Poslední dubnový den budeme pálit čarodějnici na hřišti a první májový den hasiči postaví
v parku u kostela máj.
Hezký aprílový měsíc přeje David Šašek, DiS., starosta
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jubilantům k významným narozeninám
Paní
Panu
Paní
Paní
Panu
Paní

Ludmile
Janu
Anně
Květoslavě
Jiřímu
Jaroslavě

Dvořákové
Šímovi
Packové
Paříkové
Potměšilovi
Staňkové

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

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do života vítáme
Elen Juhanyakovou
Malé Elen přejeme hodně zdraví, štěstí, radostné dětství a rodičům blahopřejeme.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blahopřáli jsme

Anna Kalkusová oslavila 85. narozeniny. Blahopřáli jí místostarosta Petr Janota a členka
Sboru pro občanské záležitosti Hana Řepová.
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V pátek 15. března jsme přivítali občánky do života. Proslov měl starosta David Šašek a
matrikářka Pavla Tomšů, fotografovala Jitka Šváchová, program připravily děti ze základní
školy a hudební doprovod zajistila Dagmar Tupá s dcerami.
Vítané děti: Ester Tomšíková, Aneta Hronová, Vojtěch Adamec, Petr Drha.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZPRÁVA TECHNICKÉHO ÚSEKU MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací technického úseku města Deštná v březnu 2019:
- Ve školní cvičné kuchyni jsou vyzděné příčky pro instalování kuchyňských linek,
začínáme s obkládáním stěn a dlážděním podlahy.
- Opravili jsme část Podfarské ulice asfaltovým recyklátem.
- Proběhlo vykácení náletových dřevin pod hřištěm v místech, kde se bude překládat
kanalizace.
- V ulici Svatojánská proběhla další oprava vodovodu.
- Po nedávné vichřici jsme opravili poničené střechy a v lesích se těží polámané a
vyvrácené dřevo. Bude nutné ještě opravit střechu na kapličce sv. Háty.
- Týden po vichřici zaúřadoval déšť a část hřbitovní zdi se sesunula k zemi. V nejbližších
dnech začneme s vyklízecími pracemi a přípravou pro betonování základu pro stavbu nové
zdi.
- 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:
- Pokračuje rekonstrukce cvičné školní kuchyňky.
- Opravu kanalizace pod hřištěm.
- Opravu hřbitovní zdi.
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- Odstávku vodovodu dne 18.4.2019 v těchto ulicích: Táborská, Zahradní
a Sadová od 7:30 do 12:00 hod.
Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a termíny svozu v roce 2019:
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
Duben - pondělí 1.4., 15.4. a 29.4. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní.
Duben - pondělí 1.4., 15.4. a 29.4. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Duben v pátek 12.4. a 26.4.2019.
Sklo – do kontejnerů rozmístěných po celém městě a v Lipovce.
Oblečení, lůžkoviny, ručníky, přikrývky, plyšové hračky, tašky a obuv – kontejner 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 – zelené popelnice v Zahradní ulici, u zadního vchodu do KD, v ulici Stránská
u mostu přes Strouhu a u skladu MěÚ. 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.
Velkoobjemový odpad vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem po předchozí
telefonické nebo osobní domluvě.
Sběrné místo u školní kuchyně bude v dubnu otevřeno poslední sobotu v měsíci
27.04.2019 od 11:00 do 14:00 nebo po zavolání na telefon 607 937 291 – P. Kučera.
Ve sběrném místě vybíráme pouze tyto odpady:
Baterie, barvy, spreje, železný odpad, žárovky a zářivky.
Elektroodpad (lednice, pračky, sporáky, televize, počítače, monitory, vysavače,
mobily, mikrovlnky, atd.). Malé elektrospotřebiče je možné také odložit do kontejneru u
zadního vchodu do KD a do kontejneru ve vestibulu MěÚ.
Novela vodního zákona se dotkne vlastníků jímek, septiků a žump
Od 1. ledna 2019 vešla v platnost novela vodního zákona č. 113/2018 Sb. Povinností
každého vlastníka nemovitosti je důsledně likvidovat odpadní vody ze své nemovitosti
v souladu s platnou legislativou. Je možno využít kanalizační přípojky, bezodtokové
jímky (žumpy) nebo domovní čistírny odpadních vod.
Podle ustanovení vodního zákona platí, že kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové
jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na
výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o
odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let.
Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná
podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje
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odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených
odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny
odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny. Podle novely je povinností
vlastníka jímky (žumpy) předložit doklady (dva roky zpětně, tj. od 01.01.2019) o odvozu
odpadních vod až od roku 2021.
Majitelé nemovitostí, kterých se to týká, mohou přijít na konzultaci na MěÚ k vytvoření
společného postupu pro řešení likvidace odpadních vod.
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.
Palivové dřevo – ceny v roce 2019
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 roky.
Vedoucí technického úseku Pavel Kučera

Polom v městském lese

Zničená střecha kaplička sv. Háty po polomu.
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Porucha vodovodu ve Svatojánské ulici.

Výměna šoupěte v Podfarské ulici.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ
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Knihovna J. Hradec
Dne 27.2. (středa) žáci 4. třídy navštívili Městskou knihovnu v J. Hradci (dětské oddělení).
Tématem besedy bylo Fimfárum, život a díla J. Wericha. Žákům se beseda velice líbila. Po
besedě měly děti možnost si prohlédnout knížky a prostředí knihovny. Děkujeme a těšíme
se na příští rok.
Mgr. B. Bednářová

Lyžování v přírodě
Ve dnech 5. – 7.3.2019 se naše škola poprvé pustila do akce nazvané Lyžování v přírodě.
Akce byla určena pro všechny žáky od 3. do 9. ročníku.
Lyžovalo se na sjezdovce Hradiště nedaleko Nové Bystřice. I když počasí už připomínalo
krásné jaro, sjezdovka byla perfektně upravená a k dispozici pro nás byly dva vleky a lano
pro začínající lyžaře.
Ze školy nakonec jezdilo 49 dětí, z nichž velká část do té doby nikdy nelyžovala. Všichni si
zaslouží velikou pochvalu, protože během tří dnů zvládli základy lyžování a ve čtvrtek už
sjížděli bez problémů celou sjezdovku.
Myslím, že akce se vydařila, nejen že jsme si krásně zalyžovali, ale také jsme se opálili a
zažili spoustu legrace. Těšíme se na příště.
Za ZŠ Pavla Havelková a Bára Bednářová
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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 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 DUBEN 2019
2.4. ÚT
3.4. ST
4.4. ČT
5.4. PÁ
8.4. PO
9.4 . ÚT
10.4. ST
11.4. ČT
12.4. PÁ
15.4. PO
16.4. ÚT
17.4. ST
18.4. ČT
19.4. PÁ
22.4. PO
23.4. ÚT
24.4. ST
25.4. ČT
26.4. PÁ

Čočková s majoránkou
Smažené rybí filé, brambor, mrkvový salát, čaj
Květáková s vejcem
Krůtí kostky na žampionech, rýže (knedlík), čaj
S kapáním a zeleninou
Hrachová kaše, uzená krkovice, okurka, chléb, čaj
Bramborová
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, čaj
Rybí s polentou
Popelčina sekaná pečeně, bramborová kaše, obloha, čaj
Nudlová se zeleninou a cizrnou
Hovězí maso vařené, rajská omáčka, těstoviny, čaj
Kapustová s mrkví
Kuřecí nudličky po čínsku, divoká rýže, čaj
Z míchaných luštěnin
Ptáčková omáčka z vepř. masem, celozrnné knedlíky, čaj
Zelná se smetanou
Květák s vejci, brambory maštěné máslem, okurkový salát, čaj
Z fazolových lusků
Vepřová krkovice pečená, dušený špenát, bramborový knedlík, čaj
Dýňový krém
Vepřové maso po italsku, těstoviny, čaj
Hrachová s krutonky
Jihočeské rizoto se zeleninou, zelný salát s kapií a kukuřicí, čaj
Nevaří se z důvodu odstávky vodovodu
SVÁTEK
SVÁTEK
Drůbková se zeleninou
Kuře po zahradnicku, brambor, míchaný kompot, čaj
Krupicová s jarní zeleninou
Svíčková na smetaně, knedlík z cizrnové mouky, čaj
Fazolová
Boloňské špagety s krájenými rajčaty a mletým masem sypané sýrem, čaj
Boršč s červenou řepou
Vepřový guláš, chléb, čaj
KRUPICOVÁ KAŠE
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Rajská s písmenky
Kuřecí závitek, rýže RISI BISI, salát z čínského zelí, čaj
30.4. ÚT Z vaječné jíšky
Hovězí maso s červenou fazolí, těstoviny (knedlík), čaj
29.4. PO

MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ
V březnu jsme se již všichni těšili na jaro, které občas vykouklo, ale zima ho zase zahnala.
V plné síle ho vyhlížíme a moc se na něj těšíme.
Březen je měsíc knihy, a tak k nám do
školky zavítal pan ředitel Mgr. Petr Šulc,
který nám přečetl pohádku. S radostí jsme
mu ukázali, které pohádky již známe a
zazpívali jsme mu novou písničku, která
nás moc baví.
Následující dva týdny jsme měli ve
znamení dopravních prostředků a zvířátek
na statku. Chodili jsme na vycházky a
pozorovali jsme různé druhy aut. Také jsme
viděli stíhačky a vyhlídkové letadlo. Dále
jsme poznávali zvířátka, která byla
v zahrádkách obyvatel Deštné např.
slepice, pejsky, kočky atd.
Poslední dva týdny se nesly ve znamení jara. Písněmi jsme vynášeli paní Zimu, kterou
jsme společně s kamarády ze školy (3. třída) vhodili do Deštenského potoka. Následně jsme
s proutky kočiček vítali jaro. Také jsme si zasadili macešky a zaseli jarní osení, které jsme
každý den pozorovali, jak roste.
Dne 5.3. se v MŠ konala další přednáška, tentokrát s výchovnou poradkyní Mgr. Pavlou
Havelkovou, která si pro nás připravila velmi aktuální téma: „školní zralost“.
Dne 21.3. jsme ukončili kurz bruslení v Soběslavi. Poslední hodinu se na nás přijeli
podívat rodiče. Byli mile překvapení, jak jsme se v bruslení zdokonalili. Dokonce si s námi
zabruslili. Trenéři nám společně s panem starostou Deštné předali diplomy a my se již
těšíme na další kurz, který proběhne na podzim.
V posledním týdnu jsme navštívili lední revue v Soběslavi. Byli jsme nadšení, jak oživl
Budulínek a jiné české pohádky. Moc se nám to líbilo a doufáme, že příští rok krasobruslaři
zase něco krásného secvičí.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zapojili do soutěže o bačkorky pro celou třídu.
Bohužel jsme do užšího kola nepostoupili, avšak třída Soviček skončila v první desítce a
třída Broučků zhruba v polovině. Přihlášených do soutěže bylo přes 320 tříd různých školek
z celé republiky. Děkujeme za Vaši podporu!
Všem čtenářům zpravodaje přejeme krásné jarní dny, plné slunce a radosti. A pokud byste
se chtěli přidat k nám do školky, do naší skvělé party, tak zápis do naší MŠ proběhne
6.5.2019. Všichni jste srdečně zváni!
Krásné jarní dny přejí učitelky MŠ
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SLUŽBY V DEŠTNÉ

LARENS, profesional line
Pedikúra a Kosmetika – úprava obočí, masáž
obličeje a dekoltu, diamantová mikrodermabraze (redukce vrásek, aktivuje tvorbu kolagenu a elastinu), ultrazvukové čištění, depilace.
Jiřina Stachová
Na Zájezku 315, 378 25 Deštná
tel: 724 927 432, http://kosmetikadestna.cz/
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Drogerie – Karel Mašek

Čeká vás velikonoční bílení? Pak navštivte Drogerii v Deštné,
právě zde máme akční slevu na Primalex Plus.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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Z NAŠÍ KNIHOVNY
…ještě tam budem.. nebo také - Aprílové počasí jsou časy i nečasy.
Pranostiky z dávných časů hovoří jasně. Počasí nic moc, práce na polích a
zahradách stojí - ať už z jakéhokoliv důvodu.
Duben je tedy asi poslední měsíc, kdy si do sytosti můžeme vychutnat nějakou pěknou
knížku, neboť, ruku na srdce, až se zakousneme do zahrádek, na čtení už moc času nezbude.
Tak neváhejte a navštivte nás.
Ohlédnutí za březnem
Na konci března proběhla v knihovně akce Noc s Andersenem, které se zúčastnily děti
z 1.,2. a 5. třídy místní školy. Letošní téma bylo Andersen známý neznámý. S dětmi z první
a druhé třídy jsme si povídali o pohádkách H. Ch. Andersena, podívali se společně na
animovanou verzi pohádky O ošklivém káčátku a v závěru jsme se pokusili „ošklivé
káčátko“ vyrobit.
S těmi většími jsme si přiblížili osobnost pana Andersena, seznámili se s méně známými
pohádkami a v literárním testu si prověřili svoje znalosti. Podívali jsme se na pohádku
Císařovy nové šaty a v závěru jsme si zahráli na ilustrátory a pokusili se navrhnout šaty pro
císaře.
Poděkování
Děkujeme všem dárcům za knihy, které naší knihovně věnovali. Některé z nich byly
zapsány do našeho knižního fondu, s některými počítáme do budoucí Knihobudky a ostatní
nabídneme čtenářům ke koupi 5 Kč/kus.
Pozvánka na malý jarní cyklovýlet
V sobotu 13.4. ve 13:15 hod. zveme všechny, kdo mají rádi kolo, pohyb a přírodu, na malý
a snadný cyklovýlet.
Čeká nás překrásné místo kousek nad Horní Radouní s nádherným výhledem a majestátní
Chlaňův buk. Výlet je určen pro nenáročné, začínající a méně zdatné kolaře, sice budeme
muset zdolat pořádný kopec, ale nikde není psáno, že ho musíme vyjet, stačí vyjít a o kolo
se opírat a dolů se svezeme. Trasa měří asi 14 km a znovu opakuji: nebudeme chvátat, bude
to výlet na pohodu. Každý jede na vlastní nebezpečí, svačinu a dobrou náladu s sebou. Takže
nezapomeňte 13.4. ve 13:15 před knihovnou, na všechny statečné se těšíme.
LiSt

ZA DEŠTENSKÝMI ŘEMESLY
Tři kováři na rynku . . .
Asi jen málokdo měl možnost vidět skutečného mistra kováře v
atmosféře kovářské dílny, jak jsme to zažívali my v dětských letech.
Například vizuálně – planoucí oheň a jiskření výhně, začernalé přítmí
kovárny s dýchavičným měchem, obratné pohyby kováře, někdy
vzpínajícího se koně, který nechtěl novou podkovu. Sluchově – třaskavé údery kladiva do
železa na kovadlině, ržání koní, povely kováře, a někdy i nadávky, když se dílo nedařilo.
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I čich si přišel na své – čpící dým žhavého železa, pach připáleného koňského kopyta, odér
potu kováře i kovaných koní. Tyto zážitky slovo nevystihuje, musejí se prožít. Přesto mi
dovolte, milí čtenáři, abych Vás v krátkém pohledu provedl historií posledních deštenských
kovářů – skutečných mistrů železa a ohně.
Jedním z prvních řemeslníků středověké Deštné byl určitě kovář. Jinak to ani na zdejší
obchodní stezce být nemohlo. Z další staleté historie kovářů se omezím na devatenácté a
dvacáté století. Snad nejstarší z tehdejších kovářů byli deštenští Makovičkové. Zmínka o
Františku Makovičkovi, původem z Budislavi, je z roku 1829. Měl kovárnu v čp. 13, později
koupil dům pod "Vondrákem" čp. 125, zvaný "na blátě" (zbouraný v roce 1969 k rozšíření
mostu). Poslední toho rodu, Josef Makovička, kovář a muzikant, předal svoje kovářské
řemeslo s kovárnou roku 1924 svému zeti, kováři Karlu Vejborovi (1899 - 1987).
Dalším dlouholetým kovářským rodem v Deštné byli Dvořákové. Kovář Josef Dvořák,
narozen 1851, měl svoji živnost nejprve v čp. 125 "na blátě", později v Adamské ulici čp.
85. Zde pokračovali v kovářském řemesle jeho potomci Josef Dvořák (1880 - 1964), a jeho
syn František Dvořák (1905 - 1958). Jmenovaní kováři měli také oprávnění podkovářské,
což znamenalo úřední povolení k podkovávání koní i skotu (většinou volů). K tomu museli
složit veterinární zkoušku.
Počátkem 20. století pracovali i další kováři. Například v čp. 13, kde byla stoletá kovárna,
pracoval kovář Vít Kulhánek, v čp. 184 na Stráních byl kovářem Jindřich Silbernagel z
Lodhéřova. Dlouho v Deštné také pracoval kovář Antonín Veselý (1899 - 1971). Kovárnu
měl ve svém domě čp. 96. Jeho otec Jan Veselý pocházel z Chotěmic a byl kovářem v Jižné.
U Antonína Veselého se také vyučil kovářskému řemeslu jeden z posledních deštenských
kovářů Břetislav Jílek (1925 - 2002).
K velkým změnám v životě živnostníků došlo po roce 1948. Soukromé živnosti se úředně
rušily, některé byly začleněny do komunálních podniků. Také v Deštné byl takový vytvořen,
ve kterém byli i místní kováři. Slova písničky "Jaké je to hezké, dva kováři v městě, dva
kováři na rynku..." mohla být v Deštné doplněna "tři kováři na rynku". V komunální
kovářské dílně čp. 96 "na rynku" totiž pracovali kováři Antonín Veselý, Karel Vejbora a
Břetislav Jílek. Musím připomenout, že tři kováři v Deštné se uvádějí také v letech 1673,
1713, dokonce v roce 1774 zde byl kovářský cech! Komunální živnosti byly finančně
ztrátové, ani po sloučení s Komunálním podnikem v Kamenici nad Lipou to nebylo lepší.
Počátkem 60. let se kovářští mistři rozešli: Antonín Veselý šel šoférovat sanitní auto, Karel
Vejbora se stal kovářem JZD Světce a Sláva Jílků šel do kovárny JZD Deštná.
Tehdejší hospodářská politika skončila staletou slávu a prestiž samostatného řemesla
kovář-podkovář. Jen historické zápisy, krásné kovářské výrobky minulých dob a lidové
písničky oceňují toto významné odvětví řemeslné výroby. Je velkou zásluhou novodobé
podpory středisek uměleckého kovářství, vyučující nové mistry železa a ohně!
Stále zůstává pravdivé rčení: "Není lepší za řemeslo jako kovářský,
k tomu jsou jen lidi silný, šikovný a hezký."
F.K.
(Pozn.: při přepisování textu p. Kvapila sedím shodou okolností v prostorách kovárny výše
uvedeného kovářského rodu Dvořáků v čp. 85. Psací stůl stojí necelé dva metry od místa bývalé
výhně a v duchu mi v uších zní údery kladiv a kladívek na kovadlině, syčení zakalovaného železa,
navzájem se překřikující hlasy dědečka a tatínka … i za provaz od kovářského měchu jsem ráda
tahala! - Za vyvolání vzpomínek na "dávné časy" děkuje p. Kvapilovi Růžena Fischerová.)
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Před kovárnou mistra
Josefa Dvořáka v
Deštné čp. 85.
Vpravo mistr kovář,
vlevo jeho učeň Karel
Vejbora.

SDH DEŠTNÁ
Půlstránka (možná i více) SDH Deštná
V sobotu 9.3. ve 22 hodin 34 minut byla naše jednotka povolána operačním střediskem
k požáru osobního vozidla na silnici z Deštné do Lodhéřova. K zásahu vyjelo celkem 11
našich hasičů se všemi 3 vozidly. Operační středisko vyslalo rovněž družstvo HZS
z Jindřichova Hradce. Na místě bylo zjištěno, že se nejedná o požár, ale dopravní nehodu se
zraněním řidiče. Naše jednotka provedla protipožární opatření na havarovaném vozidle,
poskytla řidiči předlékařskou pomoc a předala ho k ošetření posádce ZZS. Ve spolupráci
s HZS jsme na místě provedli odstranění havarovaného vozidla mimo komunikaci a
následný úklid komunikace. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 0 hodin 44 minut.
V neděli 10.3. v dopoledních hodinách byla z důvodu silného větru příslušníkům naší
jednotky vyhlášena pohotovost v místě bydliště. K zásahu byla jednotka povolána až ve 21
hodin 55 minut, a to ke spadlé části štítu v čp. 51. Jednotka, v počtu 12 hasičů, na místě
provedla odstranění nestabilních zbytků zdiva a ohraničení místa páskou se zákazem vstupu.
Poté se jednotka po dohodě s operačním střediskem rozdělila na 2 družstva, která vyrazila
odstraňovat spadlé stromy z komunikací v okolí Deštné. Celkem bylo odklizeno cca 18
stromů. Obě družstva se vrátila na základnu ve 23 hodin 59 minut.
K dalšímu zásahu byla naše jednotka povolána již v pondělí 11.3. v 5 hodin 11 minut.
Jednalo se o odstranění spadlého stromu ze silnice mezi Mnichem a Drunčemi. Jednotka se
vrátila na základnu v 5 hodin 57 minut. K dalšímu odstranění spadlých stromů vyjelo 1
družstvo do prostoru místní komunikace k „Husárně“ ve Světcích. Ve 14 hodin 53 minut
vyrazili 4 hasiči k zásahu, zpět se vrátili v 16 hodin 15 minut.
K poslednímu březnovému zásahu byla naše jednotka povolána opět v sobotu 16.3. v 9
hodin 50 minut. Jednalo se o strom spadlý tentokrát na střechu hospodářské budovy
v Novém Bozděchově. K zásahu vyrazilo 8 hasičů, ve spolupráci s družstvem HZS J.
Hradec byl strom odstraněn. Jednotka se v 11 hodin 43 minut vrátila na základnu.
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Sbor dobrovolných hasičů Deštná provede ve spolupráci s městem Deštná sběr kovového
odpadu, který se bude konat v pátek 26. dubna od 16 hodin po obvyklé trase.
(Jan)
Jako místostarosta města Deštná i jako zástupce velitele jednotky sboru dobrovolných
hasičů Deštná bych rád veřejně poděkoval všem zasahujícím příslušníkům naší
jednotky za skvěle odvedenou práci a disciplínu při náročných zásazích, zvláště o
víkendu 9. až 11. března.
Petr Janota

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS
KULTURNÍ KALENDÁŘ VE MĚSTĚ DEŠTNÁ
21.04.2019
22.04.2019
30.04.2019
01.05.2019
22.06.2019
23.06.2019

Velikonoční zábava
KD Deštná
20:00
Koncert
Kostelík
15:00
Pálení čarodějnic
Hřiště
19:00
Stavění máje
Park u kostela 13:00
Oslavy 85 let založení oddílu fotbalu TJ Sokol Deštná
Deštenská pouť

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Jaký byl Mezinárodní den žen v roce 2019
Mnozí z vás jistě vzpomínáte, jaké byly oslavy dříve. Dnes je tento svátek pouze
symbolický, ale někteří muži nadále rádi věnují ženám květiny nebo sladkosti pro radost.
V této souvislosti bych ráda vyjádřila i některé své dojmy. Lidé, kteří ze zdravotních důvodů
jsou nuceni pobývat převážně doma, pohlíží sice na vše zcela jinak než ostatní, avšak
v každé situaci je možno prožít něco pěkného. Já jsem také ocenila, že v ten den 8. března
už bylo ráno dříve světlo a zimní období už se krátí.
Překvapením bylo i to, že mi náhle rozkvetl veliký červený květ ibišku a že mě přišla
pozdravit ráno moje malá černá kočička, která se mne snaží potěšit, když se necítím dobře.
Věřím tomu, že naše zvířátka mají zvláštní léčivou sílu, a když je k nim člověk hodný, tak
mu lásku vracejí.
Dívám se každý den ráda na deštenské panorama s kostelem sv. Ottona, což je z těchto
míst u našich bývalých svatojánských lázní unikátní. Rovněž kostelík sv. Jana Křtitele si
zaslouží každodenní obdiv, když nás obšťastňuje již více než 400 let. V ten den jsem si
připravila dobrou vídeňskou kávu a ochutnala nový druh šunky zvané Božská. Radovala
jsem se, že se cítím lépe, že už brzy bude jaro a na světě bude zase krásně. Přečetla jsem si
i zajímavé vyprávění o řeckém bohu Morfeovi, který má tu moc vloudit se do snů lidí, ptáků
a ostatních zvířat, přináší jim na svých barevných křídlech báječné sny, naplní je
optimismem a zbaví je strachu z věcí budoucích.
Možná jste někteří z vás oslavili tento den podobně, tedy v naději a radosti ze života,
který je pro nás vzácným darem. A co se událo v zimě v našich Lázních v Deštné? Konal se
zde 26. prosince v kostelíku sv. Jana Křtitele, tedy v naší malé koncertní síni, pěkný koncert.
Protože se brzy stmívalo, zapálili jsme na obrubě studny několik svíček, jejichž světlo se
odráželo od barevné vitráže a způsobilo zvláštní tajemnou atmosféru. Hráli a zpívali – pan
Jiří Bendl, Julie Dvorská, Eva Kadlecová, která též vyprávěla vzpomínky na zdejší vánoce
z mládí. Na závěr nás všechny příjemně překvapil báječný David Mareš, žák 1. třídy, který
zpíval koledy bez chyby a vždy několik slok. Všichni jsme si popřáli hodně zdraví a
příjemně naladění jsme se rozcházeli do svých domovů.
22. dubna 2019 od 15:00 hodin vás srdečně zveme na velikonoční hudební setkání
v kostelíčku. Mimo hudební program uvedeme i velikonoční vyprávění a ochutnáme
pramenitou vodu, která prý na jaře má kouzelnou moc. Účinkují Jiří Bendl, Julie Dvorská,
Daniela Vrňáková, Eva Kadlecová a další. Těšíme se na vaši návštěvu.
Dále oznamujeme, že plánovaný koncert letos v květnu pro postižené vážnou nemocí
roztroušenou sklerózou v Jindřichově Hradci v kapli sv. Máří Magdaleny se odkládá buď
na advent, nebo až na jaro 2020.
Na přání návštěvníků setkání dříve narozených, které se konalo v prosinci 2018,
vyjadřujeme pochvalu a spokojenost všech s programem, pohoštěním a zejména
s uspořádáním stolů uprostřed sálu a vystoupení nahoře na podiu, kam bylo odevšud dobře
vidět. Setkání bylo velmi zdařilé a pěkné. Přejeme všem čtenářům krásné jaro, hodně zdraví
a optimismu.
Za všechny Eva Kadlecová
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Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Pokračování záznamů z roku 1969 – 3. část
Zdravotnictví:
Obvodní lékař:
Stonalo se hodně, dlouhé byly čekací doby na vyšetření. V Deštné ordinoval všeobecný
lékař MUDr. Karel Med. Podle potřeby docházelo k vzájemnému zastupování s lékařem
MUDr. Odvárkou z Nové Včelnice. Od začátku roku 1969 namísto řidiče sanitky Antonína
Veselého, který byl předtím delší dobu nemocen, nastoupil Jan Růžička z J. Hradce.
Nejdříve do Deštné denně dojížděl, později dostal byt v čp. 71.
Dárcovství krve:
V březnu 1969 ve zdravotním obvodu Deštná darovalo krev 42 čestných dárců krve
(bezplatně), z toho 16 z Deštné. Pravidelnými dárci po několik let byli Karel Peltán a
Božena Maršáková.
Snímkování plic:
Koncem května a začátkem června 1969 bylo prováděno snímkování plic ze štítu na
zdravotním středisku pro celý zdravotní obvod pro občany starší 15 let. Současně musel
každý přinést lahvičku ranní moči na zjištění cukru. Objevilo se tak několik případů
cukrovky.
Doprava:
Částečná změna v autobusové dopravě nastala na lince J. Hradec – Deštná – Kamenice n.
L., kdy od 21.07.1969 byl zastaven silniční provoz na mostě na hradecké silnici, začal se
stavět most nový. Objížďka do J. Hradce vedla přes Jižnou, Pluhův Žďár a Studnice.
Osobní auta a motocykly jezdily Bílkovou ulicí k čp. 174 a odtud k čp. 146, kde vyjely na
silnici. Některé denní spoje byly z J. Hradce do Lodhéřova a pak přímo do Deštné,
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autobusy zastavily a otočily se na kraji Deštné za Pánovy čp. 228 a pak jely zpět do
J. Hradce.
Změna jízdného:
Od září 1969 byly ceny jízdného v autobusech zaokrouhleny na celé koruny: Deštná –
J. Hradec místo 5,40 Kčs na 5 Kčs, Deštná – Kamenice n. L. místo 4,80 Kčs na 5 Kčs,
Deštná – Kamenice n. L. (přes Lipovku a Březinu) místo 6,60 Kčs na 7 Kčs, Deštná –
Soběslav (přes Chotěmice) místo 5,40 Kčs na 5 Kčs.
Státní spořitelna:
Od 01.01.1969 byl zaveden nový název „Česká státní spořitelna“. Vklady s úroky
k 31.12.1969 činily 13.647.000 Kčs, za rok vzrostly o 1.334.000 Kčs. Vkladních knížek
bylo v Deštné 1.786. Na výherní vkladní knížky vyhráli vkladatelé v Deštné 101.194 Kčs.
Vklady v jindřichohradeckém okrese činily 466.714.000 Kčs, půjčky u České státní
spořitelny v okrese činily 18.527.000 Kčs.
Pošta:
Pošta měla významné výročí – před 100 lety – 15. května 1869 byl zde otevřen c. k.
poštovní úřad v čp. 39, prvním c. k. pošmistrem byl Vavřinec Hrabal, obchodník. Odběr
denního tisku v roce 1969 v Deštné – Zemědělské noviny (70), Jihočeská pravda (53),
Rudé právo (45), Lidová demokracie (14), Práce (7), Mladá fronta (4), Sport (4) a Svobodné
slovo (1). Poštovní sazby – známky: pohlednice 40 haléřů, dopis 60 haléřů a za složenku
20 haléřů. Důchodců v Deštné přibývalo, v roce 1969 jim bylo vyplaceno 1.634.000 Kčs.
Z kroniky vybrala J. Vichrová
Citát nakonec:

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

CYKLOVÝLETY
CYKLOVÝLET POPELÍN
Tak konečně je tady jaro, můžeme vytáhnout z garáže naše bicykly a začít zase naplno jezdit
a já jsem si řekl, že opět každý měsíc nějakým námětem přesvědčím ty, kteří tvrdí, že v okolí
Deštné není nic zajímavého, že je tomu naopak.
Dnes se vydáme směrem na Světce a Horní Radouň. Vždycky, když šlapu do Radouňských
lesů („hor“), tak závidím lidem z okolí Třeboně. Ten kopec je nepříjemný z obou stran,
vždyť také nejvyšší místo má 650 m/m, neboli z Deštné musíme vyšlapat převýšení 150 m.
(Zde se mi u odbočky k Čihadlu vždy líbila dřevěná prasečí rodinka, na níž však již zahlodal
zub času.) Pak sice sjedeme z kopce, ale jen abychom se nadechli před dalším kopcem.
Pokračujeme totiž na Dívčí Kopy a Novou Včelnici. Kolem Hadravovy Rosičky vždycky
jen prosvištím (to je zase jeden úsek z kopce), ale naposledy jsem do této vesničky zajel a
byl jsem překvapený, co je zde rybníků, rybníčků a nádrží. Nová Včelnice je velice zajímavé
městečko, které už má sice svůj rozmach za sebou, ale přesto si myslím, že stojí za
samostatný výlet, proto tentokrát jen projedeme. Když opět stoupáme a to na osadu Brabec,
tak přemýšlím, jestli na tuto cestu skutečně někoho nalákám nebo spíš těmi kopci odradím…
Nejhorší ale máme už za sebou, dál je cesta poměrně příjemná. Hned u silnice si všimneme
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24 m vysoké památné lípy s obvodem kmene 490 cm. Ve Zdešově stojí za zmínku kaple
Nanebevzetí Panny Marie a ojedinělý pomník „od svobody selské ke svobodě státní“ z roku
1938. V další vesničce Vlčetín stojí za zastávku budova tvrze ze 14. století, o jejíž záchranu
se již několik let snaží občanské sdružení, a dále rozložitý památný dub, stojící na pozemku
lámanou češtinou mluvícího německého důchodce.
A to už se dostáváme do cíle – do Popelína, vesnice sice ještě na jindřichohradeckém okrese,
avšak územně ležící již na Moravě. Nejdříve se zastavíme u moc hezké nádražní budovy,
připomínající staré časy. Trochu velká na těch pár vlaků, které zde za den zastaví. V centru
obce v malém parčíku je zajímavý pomník „Zrušení roboty“, jediný toho druhu v českých
zemích, postavený v roce 1850. O kousek dál je hospoda U Zemanů, kde již pět let vaří pivo
ve vlastním minipivovaru, kvasnicové, nefiltrované, a sice tak dobře, že jejich světlý ležák
získal v roce 2016 dokonce Zlatou pečeť v konkurenci 64 minipivovarů a desítka či speciál
Tumaperk získaly rovněž ocenění jak v Čechách, tak i v Maďarsku. Ovšem perlou ve vsi je
zámek, který zaujme svou věžičkou, udržovaností a malebnou polohou u rybníka. V zámku
je v současné době škola. K zámku přiléhá menší anglický park, kde je řada starých stromů,
z nichž dokonce jeden dub byl vyhlášený jako památný (v době mé návštěvy však již svůj
čas dožil a padl do rybníka). V parku je rovněž barokní sousoší dvou Atlantů. Nejsou tak
velcí, jako při vstupu na Městský úřad v J. Hradci (z parku), ale za zhlédnutí stojí. Při
výjezdu z Popelína stojí barokní špýchar z roku 1733, který v roce 2008 opravilo místní
zemědělské družstvo.
V případě hezkého počasí a dostatku času a sil doporučuji z Popelína nejet rovnou na
Bednáreček, ale prodloužit si cestu o 5 km zajížďkou na zříceninu loveckého zámečku
Tůmův vrch – Tumaberk (odtud název popelínského piva), která se v posledních letech však
již zřítila úplně, a Českou Olešnou s pěkným velkým zámkem (1956 – 2000 ústav sociální
péče, pak zámek s okolním panstvím zrestituovala rodina továrníka Brdlíka a prodala
současným majitelům Sýkorovým).
Tak a už to budeme stáčet k domovu. Zastavíme se ale v Kamenném Malíkově, kde kromě
neobyčejného 27 m vysokého javoru klenu je po vsi rozeseta řada dřevěných soch a dále
v Pejdlově Rosičce, vesničce pouze se 6 trvalými obyvateli, kde je hezká tvrz z poloviny
16. století, předělaná na soukromé obydlí. Projedeme Hostějeves, zastavíme u zvláštní kaple
v Nekrasíně a přes Novou Včelnici, Okrouhlou a Horní Radouň se dostaneme domů,
přičemž tentokrát na zpáteční cestě sjezd z kopce až do Světců je více než příjemný.
Dnešní výlet měří 50 – 60 km podle toho, jaké zajížďky cestou děláme.
Antonín Stára
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ZÁPISKY Z CESTY PO VIETNAMU
Zápisky z cesty po Vietnamu
Díl IX. - My Son
Ještě jsem se zapomněla zmínit o tom, jak jsme si nechali ušít oblečení. To, že v Hoi An šijí
oblečení na míru a doslova přes noc, jsem samozřejmě věděla a tak nějak doufala, že bych
si mohla nechat něco ušít. Ale na druhou stranu jsem čekala, že to bude nesmyslně drahé.
Při procházce nočním městem jsme byli vtaženi do krámku, kde se mi zalíbily temně modré
šaty. Vešla jsem se do nich, ale neslušel mi střih a než jsem se nadála, paní mi brala míry a
já jsem si vybírala ten správný odstín zelené
barvy. Zelené šaty jsem si totiž vždycky přála,
ale u nás prostě nebyly k sehnání. A v tom
vidím, že i mamce berou míry na sukni a
Michala přesvědčily, ať si nechá ušít košili.
(pozn. Vietnamky jsou prostě skvělé
obchodnice a v žádném případě se nechovaly
nijak dotěrně, nebo agresivně. Prostě s
úsměvem nabídly artikl a pak už jen
přiživovaly naši zvědavost).
Takže My Son ...
Ráno nám byla uvařena snídaně přesně na čas. Velmi tlustá palačinka zalitá slazeným
kondenzovaným mlékem, na kterou jsem si ještě nakrájela banán. Tušila jsem, že mně to
zasytí na hodně dlouho. Cesta do My Son trvala asi hodinu klimatizovaným autobusem,
takže se ani mamce nestihlo udělat špatně (pozn. vzala jsem si Kinedryl a zapila to pořádným
lokem slivovice. Prevence
se nemá
podceňovat).
My Son je budhistický chrámový komplex a
nachází se v tropickém pralese. Kdo mně zná,
ví že nesnáším pavouky. Výskyt pavučin byl
větší, než jsem čekala a tak jsem jen zlehka
našlapovala a držela se vždy uprostřed cesty, co
nejdál od vegetace, ale nakonec jsem si na
jejich přítomnost docela zvykla.
My Son bylo velmi poničeno za války s Američany. Bylo trochu smutné pozorovat je, jak
se tu bezstarostně procházejí a nic si neuvědomují. Snad jen tady člověk narazí na paradoxní
situaci, kdy bývalý příslušník Vietcongu, dělá průvodce potomkům vojáků, před kterými
právě na tomto místě chránil svou zem. Když jsme se na to celé ptali našeho velmi milého
průvodce, smutek v jeho očích nám naznačil, že mu rozebírání této situace nepřináší žádnou
radost. Ale peníze zkrátka nemají jméno....
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V té džungli byla snad stoprocentní vlhkost a asi
40°C. Koupali jsme se ve vlastním potu. Nic tak
šíleného jsem nikdy nezažila. Od nás jsme zvyklí
na suché teplo, ale mokré horko po mně bylo
nezvyklé a ubíjející. Dvě hodiny tam mi úplně
stačily. Chvílemi jsem měla pocit, že přes horko
nejsem ani schopná vnímat ty úžasné stavby
kolem. Do toho jsem se pořád bála, abych se
nezamotala do pavoučí sítě. Pan průvodce mně
sice uklidňoval, že jsou malí, ale věřte mu.
Zpátky do Hoi An jsme se vrátili lodí, což nás konečně trochu ochladilo. Domů jsme se
dopotáceli znavení, vaření a hladoví, i když výlet obsahoval oběd. Takže jsme si dali krátký
odpočinek a sprchu a vyrazili do města.
Noční Hoi An je prostě dech beroucí místo.
Už jsem ho vzala na milost. Na všech
stromech i domech visí lampiony... Není
uměle zkrášlené pro turisty, je prostě
takové. Lidé tady pouštějí lampiony se
svíčkami po řece. Ze všech míst něco
dobrého voní a nejsou tu jen luxusní
restaurace, ale i obyčejné pouliční stánky.
Po jídle jsme si šli vyzvednout naše ušité
oblečení a byli jsme mile překvapeni, že
nám vše sedí. Pak už následovala jen krátká
procházka městem, nákup pár suvenýrů a
návrat do postele.
zapsala Veronika Janů, pro vydání ve Zpravodaji upravila Věra Janů

SPORT
SPORTOVNÍ AKCE VE MĚSTĚ DEŠTNÁ
Tréninky fotbal přípravky
každé pondělí od 17:00 – 18:00 minipřípravka
každé pondělí od 18:00 – 19:00 přípravka
Tréninky fotbal muži
čtvrtek od 18:00 – 19:30 na hřišti
Tělocvična města
Rozpis všech sportů a cvičení probíhajících v tělocvičně najdete na tomto odkazu:
http://www.destna.cz/telocvicna.
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Oslavy 85 let založení fotbalového oddílu TJ Sokol Deštná
Na sobotu 22.06.2019 připravujeme oslavy k 85. výročí založení fotbalového oddílu TJ
Sokol Deštná.
Tímto zveme všechny současné i bývalé hráče k účasti na těchto oslavách.
Předběžný program:
15:00 zápas starých gard Deštná - Myslkovice
16:30 Deštná muži – Dorost Soběslav
20:00 pouťová zábava na hřišti (hraje J. Bendl a DJ Kamil)
Pavel Kučera, předseda TJ Sokol Deštná, z.s.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Martina Zedníková popáté mistryní republiky v hokeji!
Martina Zedníková vybojovala další titul mistryň republiky v hokejové ženské extralize!
Celkově již pátý v řadě! Tentokrát za HC Příbram. Slavia Praha (za kterou Martina hrála
4 roky) totiž od letošní sezóny hraje pod hlavičkou Příbrami. Finálové play-off se hrálo na
dva vítězné zápasy mezi Příbramí a Karvinou. První zápas se hrál v sobotu 16. března v
Příbrami. Příbram zvítězila 4:1 (Zedníková 1 gól) a druhý v pátek 22. března v Karviné. Zde
slavila úspěch opět Příbram, když zvítězila 2:1 až v prodloužení. Celkově tedy na zápasy
Příbram – Karviná 2:0. Na fotografii je Martina s medailí a s putovním pohárem po
vítězném finále v Karviné.
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INZERCE
AQUARA s.r.o.
Přijmeme zaměstnance na pozici řidič VZV, obsluha výrobní linky na HPP na dobu určitou
s možností prodloužení. Bližší informace na telefonu 777 729 555 p. Hojerová nebo osobně
na provozovně v Deštné od 6:30 do 14:30 hodin.
Eva Hojerová
AQUARA, s.r.o.
Svatojánská 195
378 25 Deštná
mobil: 777 729 555
mail: servis@aquara.cz
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