KVĚTEN 2018

29. ROČNÍK

CENA 10 Kč

Do celorepublikové akce Ukliďme Česko se zapojila i Základní škola Deštná.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři Zpravodaje Deštenska,
vítám vás u květnového vydání a přeji příjemnou četbu. Duben nám připravil
krásně teplé počasí, až nezvyklé, příroda rozkvetla, doufejme v pokračující
trend, ale aby nám také mraky pustily nějakou vlhkost, aby nebyl problém
s vodou a suchem. V květnu slavíme několik významných svátků,
nezapomeňme na ně. Pohodlně se usaďte a začtěte se do řádků deštenského
zpravodaje.
Zasedání zastupitelstva města se v dubnu konalo dvakrát. Projednali jsme dohromady
šestnáct bodů. Květnové zasedání se bude konat 28. května od 18 hodin.
Krátce k některým bodům:
- Projednali jsme problematiku průzkumných území pro možné uložení radioaktivních
odpadů. Zastupitelé byli seznámeni s novým postupem státu, kdy budou podány žádosti
o průzkumná území na všech lokalitách. Ještě v letošním roce se vyberou čtyři lokality,
kde se od příštího roku začne s dalšími průzkumnými pracemi. Postupujeme v souladu
s referendem proti úložišti a podnikáme v tomto duchu kroky.
- Pan ředitel školy Šulc nás seznámil s hospodařením školy v loňském roce. Bude převeden
provozní přebytek ve výši přes 500 tis. Kč zpět na účet města, tyto prostředky budou
použity na opravy. Zisk z doplňkové činnosti školní kuchyně bude převeden do
rezervního fondu.
- Odkoupili jsme zpět od Jednoty část pozemku před prodejnou. Zelené plochy budou
osázeny stromky a keři.
- Projednali jsme Smlouvu o zajištění požární ochrany s obcí Horní Radouň. Tamní
jednotku hasičů se nedařilo složit, proto nás paní starostka oslovila, zda bychom požární
ochranu nezajistili i pro její obec. Tato smlouva byla schválena s fixní roční platbou a
platbou za jednotlivé výjezdy.
- Informoval jsem zastupitele, že jsme nebyli úspěšní v dotačních titulech na Jihočeském
kraji. Jednalo se o Modernizaci vodojemu, Okna a dveře v hasičské zbrojnici,
Multifunkční povrch tenisového kurtu a Náhrobky na hřbitově.
- Prodali jsme další pozemek v lokalitě Za školkou, cena byla stanovena na 350 Kč/m2 bez
DPH, v případě kolaudace do 3 let bude navráceno majiteli 50 Kč/m2 bez DPH. Do
záměru města se přihlásili dva zájemci.
Chtěl bych tímto poděkovat panu řediteli, učitelskému sboru a dětem naší Základní školy,
že se zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Všichni zúčastnění sebrali plno
odpadu, který se různě skrytě či na očích povaloval a udělali Deštnou zase o něco krásnější.
V rámci odpadového hospodářství se nám podařilo ušetřit již několik desítek tisíc korun
oproti loňským nákladům. Díky za to patří především vám občanům a rekreantům. Díky
těm, kteří se do systému zapojili, s odpady zacházejí zodpovědně a hlavně, že třídí.
Informace naleznete na www.destna.cz/odpady_destna nebo vám je podáme na MěÚ.
David Šašek, DiS., starosta
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jubilantům k významným narozeninám
Paní
Panu
Panu
Panu

Zdeňce
Bohumilu
Vladimíru
Františku

Jílkové
Závodnému
Kalimonovi
Buštovi

z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Lipovky

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do života vítáme
Anežku M e l i š í k o v o u
Julii P l a c h o u
Lukáše S a l a b u
Malým občánkům přejeme hodně zdraví, štěstí, radostné dětství a rodičům blahopřejeme.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odpady v roce 2018
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
V květnu to je pondělí 14. 5. a 28. 5. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír plný pytel označte čárovým kódem a dávejte ve stejných intervalech
společně s popelnicí před dům. Pokud budete potřebovat odevzdat plast nebo papír mimo
svozový den, odpad označte kódem a odevzdejte v areálu MěÚ vzadu (dříve sklad
Stavikomu).
V den svozu pak můžete před domem nechat také železný odpad, oleje a tuky v plastové
lahvi označené vaším kódem.
Sklo – do kontejnerů rozmístěných po celém městě a v Lipovce na stejných stanovištích
jako doposud.
Oblečení, lůžkoviny, ručníky, přikrývky, plyšové hračky, kabelky, batohy a obuv – vše
čisté a zabalené je možné odevzdávat kdykoliv do označeného kontejneru u zadního vchodu
do KD a v Zahradní ulici.
Větve a klestí bez kořenů a země – prostor u transformátoru výjezd na Červenou Lhotu.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad – hnědé popelnice pro domácnosti a
hnědé kontejnery rozmístěné u ostatních kontejnerů. Svoz v květnu bude v těchto
termínech: pátek 11.5. a 25.5. v dopoledních hodinách.
Tonery a cartridge z tiskáren – box ve vestibulu na MěÚ.
Oleje a tuky – v Zahradní ulici, u zadního vchodu do KD a v ulici Stránská u mostu přes
Strouhu jsou umístěny zelené popelnice na sběr olejů a tuků. Potravinářský olej a tuk se do
nádob vhazuje v uzavřených PET lahvích.
Železný odpad – nádoby jsou rozmístěny u kontejnerových míst:
zadní vchod do KD, most v ulici Stránská, ulice Podfarská, Stránská u pole, Zahradní, U
hřiště, u rybářské stodoly, náměstí pod kašnou, u Aquary, u tržiště, výjezd na Č. Lhotu a
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
-3-

v Lipovce. Zde je možné odkládat plechovky, víčka a další různé kovové předměty
nacházející se v domácnosti.
Sběrné místo u školní kuchyně bude v květnu 2018 otevřeno poslední sobotu v měsíci
26. 5. 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. Malé elektrospotřebiče je možné také odložit do kontejneru u
zadního vchodu do KD a do kontejneru ve vestibulu MěÚ.
Baterie, barvy, spreje, železný odpad, žárovky a zářivky.
Velkoobjemový odpad vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem po předchozí
telefonické nebo osobní domluvě. Již nebude přistaven velkoobjemový kontejner.
Výpis prací technického úseku města Deštná v dubnu 2018:
V čp. 119 jsme dokončili opravu bytu a rovnou jsme se přestěhovali na rekonstrukci dalšího
v čp. 61. V tomto bytě je rozsah prací o něco menší. Měnit se budou rozvody elektriky,
vymění se starý dosluhující kotel za nový kondenzační, nově se udělá koupelna a v pokojích
položí nové podlahy.
Na hřišti v dolní části pod dětským hřištěm jsme začali s instalací workoutového hřiště, dvou
stolů na ping pong, hřiště na badminton a pétanque. Dále mezi stromy kolem tohoto hřiště
osadíme lavičky.
V ulici Hradecká na výjezdu z Deštné
jsme vysadili 20 nových habrů, které
nahradily usychající břízy. Na hrázi
rybníka Kacíř jsme vysadili další
stromy, 4 javory a dub. V malém
parku byl vysazen červenolistý buk,
který do budoucna nahradí usychající
stromy v parku a lípu před večerkou.
V městských lesích jsme začali těžit
dřevo napadené broukem.
Dále pak provádíme pravidelnou
údržbu cest, chodníků, budov,
vodovodu a úpravny, kanalizace a
ČOV a všeho dalšího nutného pro bezproblémový chod Deštné a Lipovky.
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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4Zpravodaj Deštenska

Kůrovec v lesích kolem Deštné
V lesích kolem Deštné je hodně napadených stromů, které je potřeba co nejdříve odstranit
z lesa. Tam, kde je strom oloupaný, již brouk vyletěl do okolních stromů, proto je důležité
odtěžit i stromy v okolí. Žádáme tak majitele, aby se podívali do svých lesů a pokud tam
mají napadené stromy, aby začali s odstraňováním napadených stromů. Kolem starého lomu
je situace hodně kritická, město v této lokalitě odkoupilo nějaké lesy od společnosti, která
byla v likvidaci a nestarala se o les. V nejbližší době začneme s těžbou, a pokud by někdo
z majitelů chtěl využít těžební společnosti, která pro nás bude těžit, zavolejte. V místě
obnovíme cestu, tak aby z této lokality šlo dřevo odvozit.
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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné
zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme,
proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů.
Tím prvním je ochrana životního prostředí před rtutí, která je
v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné
úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně
vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit
nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje
více než 90 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje
surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá
neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naše město.
Obyvatelé Deštné mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném místě
(Zahradní 289, areál školní kuchyně) nebo do malé nádoby ve vestibulu městského úřadu,
popřípadě v elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky k ekologické recyklaci, při které jsou z nich pro
opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy
se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol.
Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť
je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický
materiál.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2017 recyklovalo 727 t použitých světelných (téměř
5 milionů) zářivek a výbojek. To představuje až 25 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru
nedostala do přírody. Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a úsporné
zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ

Zápis do 1. třídy
Dne 13. 4. 2018 proběhl v naší základní škole zápis
žáků do 1. třídy. Děti z mateřské školy se byly již
dříve podívat, jak to ve škole vypadá, navštívily
současné prvňáčky, prohlédly si třídu a poznaly i
paní učitelky.
K zápisu přišlo celkem 23 předškoláků jak
z Mateřské školy Deštná, tak z okolních
mateřských škol. Na základě zápisu a vyjádření
pedagogicko psychologické poradny bylo do školy
přijato celkem 15 školáků, ostatní děti dostaly
odklad školní docházky.
Zápis proběhl dobře a my ve škole se 3. září 2018
na všechny nové školáčky budeme těšit.
Pavla Havelková
Ve čtvrtek 12. dubna se v Jindřichově Hradci
konalo okresní kolo biologické olympiády.
V kategorii D se zúčastnila Anna Kadeřábková ze
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7. třídy. V náročné konkurenci ostatních škol a víceletých gymnázií se neztratila a skončila
na pěkném 13. místě.
Ve středu 18. dubna se na naší škole uskutečnila rybářská olympiáda. Pořádá ji Střední
rybářská škola Vodňany a je určena pro žáky 6. až 8. tříd. Mezi nejúspěšnější řešitele patřili
Lukáš Poslušný, Josef Šlajchrt a Tadeáš Mareš.
Jana Havlíčková
V pondělí 23. dubna proběhl na naší škole projektový den – Den Země. Žáci IX. třídy si pro
své mladší spolužáky nachystali dopoledne plné praktických přírodovědných dovedností.
Pro žáky I. stupně bylo připraveno pět stanovišť na téma: půda, voda, vzduch, rostliny a
živočichové. Nakonec každý napsal přání, které věnoval naší planetě Zemi.
Jana Havlíčková

6. dubna se ZŠ a MŠ Deštná připojila k celostátní akci Ukliďme Česko. Chtěli jsme tím
nejen pomoci veřejným prostranstvím a blízkému okolí Deštné, ale zároveň vést děti k péči
o životní prostředí. Snad díky příkladu dětí uklízejících nepořádek, který jsme natropili
převážně my dospělí, začneme být pořádnější.
Ukliďme Česko
Dne 6. 4. se žáci základní školy
v Deštné zúčastnili akce Ukliďme
Česko. Uklízení začalo v 10:20 a
skončilo ve 12:00. Jednu skupinu
tvořily vždy dvě třídy a děti
sbíraly odpadky do plastových
pytlů. Všechny pytle byly úspěšně
naplněny. Nejvíce se sesbíralo
papírových kapesníků, plastových
lahví a obalů či nedopalků cigaret.
Tato výprava se velice zdařila a
doufáme, že se v Deštné bude nadále opakovat.
Odpadků je moc a nejen v ČR. Zaplavená je jimi celá Země. Proto neodhazujte odpad do
přírody, ale do odpadkových košů, popelnic nebo kontejnerů. Příroda vám poděkuje.
Tereza Zíková, 6. třída
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Poděkování za Velikonoční zábavu
O neděli Velikonoční 1. dubna 2018 se konala tradiční Velikonoční zábava pořádaná
deštenskou školou a jejím rodičovským sdružením. Zábavy se zúčastnilo 134 platících
hostů. Výtěžek bude použit na vzdělávací, kulturní a sportovní potřeby žáků školy.
Zábavu zahájil taneční kroužek dětí ze základní školy pod vedením paní učitelky Ludmily
Říhové a kroužek aerobiku pod vedením slečny Veroniky Kubískové, kterým patří za jejich
vystoupení poděkování. Nedílnou součástí byla bohatá tombola a hudební doprovod
skupiny Baret.
Výbor SRPDŠ a vedení ZŠ a MŠ Deštná děkuje všem, kteří věnovali svůj čas a své úsilí
pořádání zábavy. Jmenovitě děkujeme obětavé organizátorce paní Pavle Tomšů, dámám a
pánům z výboru SRPDŠ, všem, kteří pomáhali při přípravě zabijačky a tomboly, přípravě
sálu, prodeji lístků a tomboly. Děkujeme rodičům vystupujících dětí, učitelům a samozřejmě
sponzorům, bez nichž by se nepodařilo naplnit bohatou tombolu.
Věříme, že se můžeme těšit na tradiční školní bál i v příštím roce a že bude nadále patřit
k nejhojněji navštíveným kulturním akcím v Deštné. Vždyť podporuje dobrou věc – děti ve
škole a společné setkávání.
Za výbor SRPDŠ a za ZŠ a MŠ Deštná všem ještě jednou děkují Jozef Jusko a Petr Šulc.
MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ
V měsíci dubnu jsme se těšili z jarního počasí. Koncem měsíce jsme si i mysleli, že si
duben z nás dělá legraci – no uznejte sami, že nebylo jaro, ale už léto. Nicméně nás to moc
těšilo, protože jsme mohli chodit na hřiště či školní zahradu a užívat si radovánky na
průlezkách.
Po Velikonocích jsme pokračovali v jarním tvoření, hrách a zábavě. Také jsme se
dozvěděli něco nového o vodě kolem nás a o naší planetě a vesele jsme přešli k návštěvě
zoo.
13. dubna proběhl v naší škole zápis do první třídy. Zúčastnili se ho i naši předškoláci ze
třídy Broučků. Pilně se na tento den připravovali a všichni jej skvěle zvládli.
17. dubna nás navštívilo divadélko Šternberk a přivezlo nám krásné pohádkové příběhy.
Všichni jsme s nadšením sledovali, jak to dopadne např. se zlatou rybkou, ale nakonec jsme
se dočkali šťastného konce. Divadélko se nám moc líbilo.
23. dubna jsme měli tvořivé dopoledne, kdy jsme vyráběli překvapení pro naše milé
maminky. A protože je to velké překvapení, tak více se již nebudeme zmiňovat.
Konec měsíce se nesl v duchu čarodějnic a čarodějnického reje. Kdo chtěl, tak si donesl
klobouk a čarodějnický ohoz a už poletoval po herně. Užili jsme si spousty legrace a domů
jsme odcházeli s úsměvem na tváři.
Stezku „Po stopách čarodějnice“ jsme nakonec naplánovali na 2. května od 15.30 hod.
3. května proběhne zápis dětí do MŠ. Již se nemůžeme dočkat nových kamarádů, tak
neváhejte a přijďte se za námi podívat.
V květnu budeme pomalu nacvičovat představení na školní akademii, která proběhne
11. května. Již se moc těšíme, až ho maminkám a tatínkům či prarodičům budeme moci
předvést.
Krásné dny plné úsměvů Vám přejí učitelky MŠ.
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ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ A MŠ DEŠTNÁ
Nabízíme občanům, důchodcům, maminkám na MD, rekreantům a ostatním
stravování ve Školní jídelně Deštná nebo případně i rozvoz obědů. Cena jednoho oběda
je nově 65 Kč. V případě jakéhokoli dotazu volejte: ředitel ZŠ - 384 384 280,
zs.destna@centrum.cz; vedoucí ŠJ - 384 384 263, sjdestna@centrum.cz.
JÍDELNÍ LÍSTEK KVĚTEN 2018

1. 5.
2. 5.
3. 5.
4. 5.

ÚT
SVÁTEK
ST Květáková
Kuřecí závitek, rýže RISI BISI
ČT Fazolová
Plovdivské maso, těstoviny
PÁ S mas. rýží
Bramborové šišky s mákem

7. 5.
8. 5.
9. 5.
10. 5.
11. 5.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Drůbková
Kuře po zahradnicku, brambor, kompot
SVÁTEK
Brokolicová Hovězí maso na kmíně, rýže
KNEDLÍK
Čočková
Smažené rybí filé, brambor, obloha
Zelná
Zapeč. těstoviny s brokolicí a uz. masem, rajský sal.

14. 5.
15. 5.
16. 5.
17. 5.
18. 5.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Z vaj. jíšky
Rybí
Vločková
Z fazol. lusků
Boršč

Hovězí na česneku, rýže
Kuřecí přírodní plátek, brambor, ledový salát
Hamburská vepřová kýta, knedlík
Dušený špenát, brambor, vepř. krk. pečená
Dukátové buchtičky s vanilk. krémem

21. 5.
22. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Kmínová
Pórková
Hovězí
Bramborová
S kapáním

Segedínský guláš, knedlík
Jihočeské rizoto z vepř.masa s bulgurem, okur. sal.
Hov. maso vař., rajská omáčka, těstoviny
KNEDLÍK
Čočka na kyselo, uz. krk., chléb, okurka
Zeleninové lečo s klobásou, brambor, čaj

28. 5.
29. 5.
30. 5.
31. 5.

PO
ÚT
ST
ČT

Česneková
Cizrnová
Přidělaná
Kapustová

Vepř. krkovice po selsku, bramb. knedlík, zelí
Krůtí maso na houbách, těstoviny
Sekaná pečeně, bramb. kaše, zel. salát
Roštěná, rýže

KNEDLÍK

Z NAŠÍ KNIHOVNY
Milí čtenáři,
jaro je tady. Jásejme, zpívejme, zima už definitivně prohrála bitvu o
nadvládu nad přírodou a my se těšíme z krásného jarního počasí. Na
zahradách a na polích je plno práce, člověk neví, kam dřív skočit, aby
stihl vše, co si naplánoval. Ale nic se nemá přehánět. A tak si myslím, že
život máme jen jeden a že do něho patří nejen práce, ale i zábava.
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Květen je krásný nejen tím, že je všechno v květu, ale i tím, že s ním přišlo i osvobození a
konec druhé světové války.
O životě za války v Deštné a okolí se můžete dočíst v kronice válečných let na deštensku od
Františka Kvapila „Čas bojů a vítězství“. Další knihou, na kterou bych chtěla upozornit, je
útlá knížečka od stejného autora s názvem „Tři muži z řady“ o letcích z deštenska a do
třetice bych vám nabídla brožurku od Josefa Klika „Deštná ve dnech květnové revoluce“.
Samozřejmě, že knih s válečnou tématikou máme v knihovně víc,
ale tyto tři se týkají našeho města a o to jsou cennější.
Dalším významným dnem v květnu je Den matek.
Svátek matek nebo Den matek připadá v České republice na druhou
květnovou neděli. Oslava matek a žen však probíhá i v jiných
zemích. Tradičně obdarovávají děti své maminky ručně
vyrobenými dárky nebo básničkami, avšak vlastním matkám i
matkám ve svém okolí přejí i dospělí.
Znáte jeho historii?
Kořeny lze vypátrat například v římské oslavě mateřství, která
připadala na první březnový den. Nazývala se Matronalie a byla zasvěcena bohyni Juno,
ochránkyni vdaných žen a nastávajících rodiček.
Dalším projevem byl od šestnáctého století tzv. Mothering Sunday. Šlo o křesťanský svátek,
kterému byla určena čtvrtá neděle od začátku půstu. Sloužící tehdy dostávali den volna, aby
mohli navštívit svůj domovský kostel (mothering church), jinými slovy místo, odkud
pocházeli a kde žily jejich matky a rodiny. Mladší lidé cestou trhali květiny, které přinesli
buď do kostela, nebo své matce. Ve Velké Británii a Irsku přetrvalo toto časové vymezení
svátku a dnes v tento den slaví tradiční, světský svátek matek.
Moderní podoba oslavy Dne matek však vznikla až počátkem
20. století v USA. K uznání svátku přesvědčila v roce 1914 prezidenta
USA Woodrowa Wilsona sociální aktivistka Anna Jarvisová, která
navázala na úsilí své matky o zlepšení života amerických žen.
Americké matky v tento den nepracovaly, jejich domácí povinnosti
převzali manželé a děti. Tradičním dárkem pro
maminku se stal karafiát. Rodina navštěvovala
i zemřelé maminky na hřbitově, kterým
přinášela na hrob bílé karafiáty.
V dobách Rakouska-Uherska u nás propagovaly svátek matek české
bojovnice za rovnoprávnost. Oficiálně se začal mezinárodní Den
matek slavit až po vzniku první republiky, a to od roku 1923.
Zasadila se o to velkou měrou Alice Masaryková, dcera našeho
prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
Během druhé světové války poškodil pověst svátku Adolf Hitler,
který jej zneužil pro účely nacistické propagandy. Aby se
představitelé nového režimu v Československu po únoru 1948 vymezili nejen vůči
Hitlerovi, ale také vůči první republice, zavedli 8. března Mezinárodní den žen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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Svátek matek upadl téměř v zapomnění a teprve po roce 1989 se začala jeho tradice pomalu
obnovovat. Letos připadá český Den matek na 13. května.
Na závěr bychom vás chtěly seznámit s novými knihami. Jejich seznam vám
předkládáme.
Vondruška: Dračí náhrdelník
Haran: Za jasné noci
Woodová: Vzdálená řeka
Bagott: Vánoce v Paříži
Prokšová: Slupky minulosti
Ludvíková: Zakázané uvolnění
Keleová-Vasilková: Jsi jako slunce
Hanišová: Houbařka
Bauer: Prahu rdousí strach
Přejeme vám krásné slunečné dny a těšíme se na vaši návštěvu.

LiSt

ZÁPISKY Z CEST - VIETNAM
Díl I. - Pojedeme vůbec?
To, že tahle cesta bude stát za to, jsem
věděla už od začátku. Ovšem, že první
adrenalinový a emočně vyčerpávající zážitek
přijde už v Praze na letišti, tak to jsem
skutečně nečekala.
Představte si, že plánujete cestu do tak
"neobvyklé" země, pečlivě vše připravujete,
zaplatíte celkem vysoký obnos za letenku a
pak vám ještě v Čechách řeknou: "Dnes ráno
přišlo nové nařízení z imigračního ve
Vietnamu a vaše víza tedy NEPLATÍ.
Nemůžeme vás tam pustit, protože by vás ihned vrátili zpátky!" Šok.
Možností k vyřešení nebylo mnoho a pochopitelně všechny stály další nehorázné peníze
plus několikadenní zpoždění. Naštěstí pracovníci Emirates byli neuvěřitelní. Snažili se
dovolat přímo na imigrační do Saigonu, kde jim to nikdo nebral. To už zbývalo asi
posledních 5 minut do uzavření přepážky na odbavení a tak zkusili napsat email.....čekání
bylo mučivé a nekonečné....a pak? ……..Pak přišla kladná odpověď.
Štěstím jsem se znovu rozplakala a rozklepaly se mi kolena, nemohla jsem skoro ani dojít
k přepážce. Ten emoční šok je nepopsatelný, zhroutila jsem se ve chvíli, kdy mi řekli, že
nikam nejedeme a pak za 45 minut znovu, když řekli, že ano...
Letadlo mělo nakonec 40 minut zpoždění kvůli nám, protože museli přeskládat všechna
zavazadla.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 Zpravodaj Deštenska

18:00 Zatím si celý náš tým užívá pohodlí letu s Emirates. Polštář, deka, víno, nejnovější
filmy. Nemůžu si stěžovat. Stálo by to za to, i kdyby nás v Saigonu vrátili zpátky. Tohle
letadlo je prostě boží!!! Co nás asi čeká v Dubaji??
6:00 Takže v jednu hodinu v noci místního času, jsme přistáli na letišti v Dubaji. Ani jsme
se nepokoušeli dostat do města. Byli jsme tak unavení, že jsme našli první volná lehátka a
usnuli. Další letadlo nám letí až v devět. Myslela jsem, že to čekání bude horší, ale nakonec
to celkem jde. Právě je 6:05 a překvapuje mě, že venku pořád nesvítá... Včerejší bláznivý
odlet už je skoro zapomenut. Jinak večeře v letadle byla skvělá, nejlepší, co jsem kdy v
letadle měla. Jsem hrozně nervózní, jestli nás pustí do Saigonu. Jaké jsou asi naše šance?
No co, jsem připravená na nejhorší. Od té doby, co jsem v Praze nastoupila do letadla, jsem
pořád jakoby ve snu. Jako by se to celé vůbec nedělo nám. Tým vypadá celkem spokojeně.
Mamka si čte a Michal (pro mě zcela nepochopitelně) stále ještě spí, na těch šílených
lehátkách.
6:10 Doufala jsem, že je víc.
23:00 Úsměv od ucha k uchu... Když jsme přelétali nad Saigonem, neubránila jsem se slzám.
Krásnější město jsem ze vzduchu snad neviděla. Vypadalo jako miliony lampionů přání
plujících na vodě. Nevím, čím to bylo způsobené, ale světýlka se mihotala, jako by to byly
svíčky. Opravdu působivé. A k tomu strach, že tohle město možná nikdy neuvidíme jinak,
než z okýnka letadla. Ovšem nakonec šlo všechno tak hladce, až jsme tomu nemohli uvěřit.
I když jsme unaveni letem, noční průjezd městem nás probral. Neuvěřitelný zmatek ...
Všichni troubí, ale nikdo nenadává. Celé město svítí a tepe životem. Je špinavé a vlhké a
dostalo se mi pod kůži. Okamžitě! Vzduch je tu lepkavý, teplý a vlhký, hutný. Člověk má
pocit, že si na něj může sáhnout. V hotelu jsme se jen bleskově ubytovali a šli hledat "První
opravdové vietnamské jídlo". Bylo vynikající. Jsme unavení a těšíme se na skutečnou postel
a na další den.
Poznámka na závěr: Tato cesta proběhla na jaře
v roce 2014 a tyto zápisky jsou přepisem ričně
psaného deníku, do kterého jsem po celou dobu
naší cesty poctivě zaznamenávala naše zážitky.
Náš cestovní tým byl složen ze tří členů – mojí
mamky Věry, mě Veroniky a mého manžela
Michala.
Doufám, že se vám naše zážitky budou líbit a
místy se třeba i zasmějete.
Veronika Janů

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DEŠTNÁ
Jednotka
V pondělí 16. 4. 2018 v 1 hodinu 1 minutu byla jednotka povolána operačním střediskem
k odstranění padlého stromu na silnici z Deštné do Lodhéřova. K zásahu vyjelo 9 hasičů
s DA Iveco. Bylo provedeno odstranění stromu z vozovky. Zpět na základnu se hasiči vrátili
v 1 hodinu 26 minut.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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V květnovém čísle zpravodaje budu pokračovat v započatém představování deštenských a
lipovských hasičů. Pokud není při zásahu potřeba speciální výbava, dělají všichni členové
jednotky jakoukoli potřebnou práci. V případě dlouhých a fyzicky náročných zásahů je
obvyklé, že fyzicky pracují všichni zasahující, včetně velitelů. V náročném prostředí je
potřeba zasahující hasiče střídat. I proto je naše jednotka v počtu 19 členů. Zbývá představit
posledních pět členů jednotky Deštná.
Milan Menčík ml. – NDT jednotky Deštná
Lukáš Přibyl – NDT jednotky Deštná

Tomáš Jílek – NDT jednotky Deštná
Jan Jílek – NDT jednotky Deštná

David Aujezdecký – hasič jednotky Deštná

Pozn: NDT – nositel dýchací techniky
(Jan)

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Osudný rok 1618 (400. výročí)
Určitě i na panství pana Bohuslava Ruta z Dírného (včetně Deštné), došla zvěst
o povstání českých evangelických stavů v Praze. Signálem k němu bylo vyhození
dvou císařských místodržících z okna Pražského hradu (23. května toho roku). Byla to
podivná věc – česká protestantská šlechta odmítla svého krále Ferdinanda II., kterého před
rokem, s katolíky řádně zvolila! Poddaní, pokud se to dozvěděli, si pomysleli, že si pánové
něco vyřizují mezi sebou. Brzy se ale ukázalo, že jde o vážnou národní věc. Bylo to
vyvrcholení dlouholetého boje českých evangelíků (všech směrů) s katolickou církví,
usilující o moc v Čechách.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Zpravodaj Deštenska

Na statcích evangelického Bohuslava Ruta se nic neměnilo, on sám se rebelie neúčastnil.
Náboženství zde bylo tolerantní – kněží podávali věřícím svátost přijímání podle jejich
přání. Ale to už se nad Čechy, zvláště jižními, stahovaly válečné mraky. V Čechách vládlo
třicetičlenné direktorium všech zemských stavů, shánělo peníze na verbování domácích i
cizích žoldnéřů do stavovské armády. Ani ohrožení Habsburkové nezaháleli. Starý císař
Matyáš chtěl s rebelanty vyjednávat, jeho válečná rada mu to překazila, žádajíce jejich
přísné potrestání! Po Matyášově brzké smrti, se stal císařem (nyní Čechy neuznaný)
Ferdinand II. Ten, jako fanatický katolík, měl velkou podporu rakouské i německé šlechty,
španělského krále i papeže.
Válka začala. Císařský generál Dampierr překročil u Bystřice české hranice a zaútočil na
Jindřichův Hradec. Obránci, s pomocí stavovské posádky, císařské odrazili. Zklamán, táhl
generál Dampierr, s pustošením kraje, na Pelhřimov, který obsadil. To už se maršál hrabě
Thurn se stavovským vojskem vydal do jižních Čech proti nepříteli.
U Pelhřimova císařské oddíly obklíčil, ale jejich velitel Dampierr se dokázal z pasti probít
a utekl opět k Hradci. Znovu se pokusil jej dobýt, což se mu nepovedlo. Před stavovským
vojskem utekl do Rakouska.
Do zdejšího prostoru vtrhl z Moravy další císařský generál Buquoy. I toho stavovští
donutili k ústupu směrem k Budějovicům, v podzimních deštích, v rozmoklých cestách a
terénu. Maršál Thurn jej pronásledoval.
Bohužel, asi nikdo v onen deštivý podvečer 6. listopadu 1618 deštenské nevaroval, co se
na ně valí! Celá Thurnova stavovská armáda (asi 10 tisíc vojáků i s jízdou) na deštensku
přenocovala a odpočívala. Vojáci obsadili domy, chalupy, stodoly v Deštné a v okolí. Určitě
si naši tehdy užili všechno zlé. Oddechli si druhý den, kdy za deště vojsko opět odtáhlo za
nepřítelem.
Válka se rozhořela plnou silou po Čechách. Násilností z obou válčících armád neubylo v
roce 1619, ani na jaře 1620. Tehdy byli již stavovští zatlačeni do středních Čech, jejich slabá
střediska na jihu likvidovalo další císařské vojsko pod velením generála Marradase. Nebylo
divu, že na divoké násilí krutých žoldáků odpovídali sedláci vytvářením ozbrojených houfů
k ochraně svých životů a majetku.
Vše dovršilo vítězství císařských, Ferdinanda II. a katolické strany v bitvě na Bílé hoře
8. listopadu 1620. Následující popravy vzbouřenců, konfiskace majetku protestantů a jejich
vyhánění ze země, teprve otevřely oči sousedním protestantským zemím, dosud váhajícím
s podporou vzbouřených Čechů! Hrozba převahy Habsburků v Evropě je donutila proti nim
zasáhnout silou. Tím se otevřely další hrůzy pokračující třicetileté války.
F.K.

Text k ilustraci: Když nebyl potah,
museli žoldnéři táhnout kořist sami.
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KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS
NEJEN O POCHODU PROTI ÚLOŽIŠTI
Snažím se respektovat, že starosta je starosta, a tak by měl mít poslední slovo. Avšak po
otevření minulého Zpravodaje jsem zjistil, že za tímto účelem smíchal dvě věci dohromady.
Zatímco v předchozím článku píše, že chci zavřít školu, tak minule už je to něco jiného,
spíše úplně jiného, přesto to uvádí na podporu předchozího tvrzení. V zastupitelstvu jsem
byl od roku 2002 do roku 2014. Každý rok jsme řešili nedostatek žáků ve škole a doplácení
na platy učitelů. Pokud starosta píše, že jsem byl v roce 2010 proti doplatku, tak to tak asi
bylo. Jelikož se situace s počtem žáků nijak nelepšila a ani výhled nebyl dobrý, stálo za to
přemýšlet o jiném způsobu řešení, který by neměl takový dopad na rozpočet. Ono když v té
době z rozpočtu, který byl cca. 12 mil. Kč, nevím již přesně, dáte 1,3 mil Kč na platy učitelů
(108.000 Kč měsíčně), tak to v tom rozpočtu je znát. To jsem viděl každý rok. Když se daly
na papír všechny nutné výdaje, tak už na nějaký rozvoj nic nezbývalo. A my jsme tolik
potřebovali např. nabídnout zasíťované parcely. Proto mně a pár dalším připadalo rozumné
spojit některé třídy na nižším stupni a tím ušetřit učitele. Ovšem nikdy jsem nenavrhoval
zrušení školy, což je dost rozdíl. Sám jsem jako žák spojené třídy zažil, takže vím, že to není
žádná tragédie.
V současné době má škola 9 tříd a v nich 111 žáků. Aby město nemuselo doplácet, muselo
by být o 40 žáků víc! A takovýto stav se s malými výkyvy vleče stále. Při tomto stavu by
musela být pro žáky prakticky individuální péče. Jenže když sledujeme každoročně
výsledky, tak zjišťujeme, že není. V pololetí i na konci roku je vždy hodně nedostatečných
známek a propadajících žáků (vloni 5).
Pokud se týče odpadů, nechci k tomu v současné době nic dalšího psát. Mně se systém
dotazníků a igelitových pytlů nelíbí, na mém názoru se nic nezměnilo. Myslím si, že známky
na jednorázové odvezení popelnice a k tomu kontejnery na různé druhy tříděného odpadu
by byly lepší, než vše hromadit doma. Nedávno jsme dostali do každé domácnosti bulletin,
kde byla snaha řadu otázek zodpovědět. Bohužel některé opět jen obecně. Jakou úsporu při
jakých podmínkách třídění přinese domácnosti, jsme se nedozvěděli. Počkejme tedy s
ekonomikou na konec roku. Možná už něco ukáže konec pololetí. A dost už o tom.
Nyní však k jiným odpadům, které by nás také měly trápit a to k těm radioaktivním. Dne
12. dubna proběhla v Lodhéřově beseda s pracovníky SÚRAO o dosavadním průběhu
výběru lokality pro úložiště a plánech na rok 2018. Trochu mě překvapil nezájem
zastupitelů. Přišel pouze p. starosta a pí. Řepová. Možná je to tím, že ne všichni zastupitelé
proti úložišti vystupují, někteří by jeho výstavbu i podpořili. Ono ani těch ostatních občanů
Deštné nebylo přítomno mnoho. Zde bych si to mohl vysvětlit i malou informovaností. Kdo
si nevšiml pozvánky ve Zpravodaji, tak na vývěskách by nějakou informaci marně hledal.
SÚRAO byla přítomna v silném složení. Kromě ředitele Dr. Slováka byli na jednotlivých
stanovištích v sále kulturního domu experti z oborů geologie, hydrogeologie a další. Člověk
měl někdy problém jejich odborným výkladům porozumět. Ale přesto jsem zjistil, že vlastně
všichni odborníci dosud pouze studovali mapy a archivní zápisy týkající se předchozích
vrtů. V terénu pouze sbírali vzorky hornin a mapovali studny a další vývěry vody. Ono více
dělat nemohli, jelikož k dalšímu, resp. hlubšímu výzkumu neměli povolení. Takže zatím
nikdo neví, jak vypadá profil zdejší žuly až do hloubky 500 m, kde se má úložiště budovat.
Nikdo nám dosud neřekne, jaký vliv bude mít případné úložiště na naše studny. Pouze je
známý velký, tzv. Lodhéřovský zlom, který dělí plánovanou lokalitu na dvě části. Území u
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Najdeka a pod Brčíkem. Ovšem do každé z těchto částí by se úložiště radioaktivních odpadů
z celé ČR (a kdo ví, jestli ne i ze zahraničí) údajně vešlo, neboli jsme stále „ve hře“.
Všech 9 uvažovaných lokalit v ČR, na kterých proběhly průzkumy, se ukázaly zatím jako
vhodné pro umístění úložiště. Na konci tohoto roku má být jasné, které 4 „postoupí“ do
dalšího kola. Žádné další průzkumy v letošním roce ale neproběhnou, protože pro ně
SÚRAO nemá povolení. Takže vyhodnocení proběhne na základě dosavadních poznatků a
těch není mnoho. Navíc vyhodnocení kritérií proběhne za zavřenými dveřmi, což mezi
přítomnými občany vyvolalo obavu, jak moc transparentní tento výběr bude. Já osobně jsem
nabyl dojmu, že Černého Petra dostane ten, kdo nejméně proti úložišti křičí. Proto jsem
odcházel dosti v obavách.
Dne 21. 4. proběhla celostátní akce Pochod proti úložišti. V naší lokalitě se tentokrát šlo
z Deštné pod Deštenskou horu. Ze zastupitelů Deštné byla účast stejná jako při besedě v
Lodhéřově. Občané byli tentokrát informovaní velmi dobře. Do každé domácnosti přišla
pozvánka. Přesto účast Deštňáků byla dosti slabá (přitom zde byli i účastníci z J. Hradce
nebo i z Rakouska). Přes 50 přítomných se mohlo dozvědět novinky z procesu vybírání
úložiště i názory na způsob řešení tohoto problému. Akci organizovali a moderovali
starostové Pl. Žďáru a Okr. Radouně. Nenáročná cesta (absolvovaly ji i maminky s dětmi a
kočárky i lidé s pejsky) vedla kolem vloni zasazené lipky u benzinky, dále kolem Háty, po
cestě pod Deštenskou horu a zakončena byla na louce malým občerstvením a opékáním
buřtů. Svou účastí dali všichni přítomní najevo svůj odpor k vybudování úložiště
radioaktivních odpadů v této lokalitě a vůbec proti jakékoliv unáhlenosti, netransparentnosti
a silovému řešení této problematiky státem proti vůli obcí. V tomto smyslu vystoupil ve
svém krátkém projevu i náš starosta a to je dobře.
Ant. Stára
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Milí čtenáři,
již opět nastal měsíc květen, který nám věnuje po dlouhé zimě více slunečního tepla a světla,
a tak všem se zdá život znovu krásnější.
Proběhly už i jarní svátky velikonoční a příroda tedy prožívá zase zrození mláďátek i nových
květů a zeleně. Je to vždy pro všechny tvory veliký dar a zázrak. Zde v Lázních v Deštné
jsme jaro přivítali jako vždy jarním koncertem ve vyzdobeném kostelíčku sv. Jana Křtitele
dne 2. dubna 2018.
Připravili jsme hezký program, ve kterém zazářily naše nadané děti – Julie Dvorská, Nelinka
Hynková a Vítek Jílek. Všichni hráli pěkně na kytary a rovněž zpívali. Julie zpívala známou
píseň „Teskně hučí Niagara“ a od Karla Kryla píseň „Anděl“. Nelinka Hynková hrála a
zpívala píseň „Stánky“ a nakonec Vítek Jílek s neuvěřitelným elánem předvedl trempskou
píseň „Na Okoř je cesta“. Bylo vidět, že hudba děti baví a vystupují rády. Všem se moc
líbily, a tak musely přidávat. Pan Jiří Bendl, který i s dětmi hrál, nyní zazpíval sám
s doprovodem kytary i další známé písně.
Návštěvníků přišlo tentokrát více, hlavně z Jindřichova Hradce, Prahy, Tučap, Budislavi i
Deštné. Děkujeme i Vítkovi Zemanovi, který sice s námi tentokrát neúčinkoval, ale
několikrát pozval na náš koncert hosty v regionálním vysílání v Jindřichově Hradci. Pro
hosty, kteří zde byli poprvé, jsme uvedli i historii našich svatojánských lázní a objevení
léčivého pramene v roce 1599. Též jsme se zmínili o známém hudebním skladateli, který žil
nedaleko Deštné a zde je též pochován. V létě přijíždějí sem jeho obdivovatelé z domova i
z daleké ciziny. Byl to Karl Ditters z Dittersdorfu, který žil v letech 1739 – 1799.
Na koncertě v kostelíčku zazpívala Eva Kadlecová ještě několik latinských a italských písní
a na přání diváků árii z opery Rusalka od Antonína Dvořáka „Měsíčku na nebi hlubokém“.
Na závěr jsme společně zazpívali několik jarních národních písní a připili si vzácnou
pramenitou zdejší vodou na zdraví. Někteří účastníci napsali i do knihy návštěv, že se jim
setkání v Lázních v Deštné velmi líbilo a děkují za krásné odpoledne. Počasí nám tentokrát
přálo, a tak se původně krátké hudební setkání protáhlo na 2 hodiny. Děkujeme všem, kteří
se koncertu zúčastnili jako diváci i účinkující.
Vzhledem k tomu, že již několik let na našich koncertech zařazujeme české a moravské
lidové písně, projevili někteří účastníci zájem o sepsání brožury se starými i novějšími
písněmi. Toto navrhoval už před několika lety pan Karel Klik, ale k vydání písní tehdy
nedošlo. Začali jsme písně shromažďovat, je jich už cca 80, ale některé známe jen jednu
sloku. Možná by někteří pamětníci přidali i další písničky. Zájemci se mohou přihlásit na
čísle 384 384 233 u Evy Kadlecové.
Letos oslavíme 15 let od založení hudebního souboru sv. Jana Křtitele v Deštné panem
Blahoslavem Karkulínem, a tak věříme, že toto výročí společně oslavíme. Další koncert –
tradiční svatojánský, se bude konat 16. června 2018 zde v Lázních v Deštné od 16 hod.
Na závěr bych ráda všechny pozvala na májový benefiční koncert v Jindřichově Hradci
v krásné kapli sv. Máří Magdaleny dne 26. května 2018 od 16 hod. Koncert bude věnován
postiženým vážnou nemocí roztroušenou sklerózou, kterou trpí i mnoho mladých lidí. Náš
hudební soubor s nimi spolupracuje již od roku 2008 a vystupovali zde i mnozí členové
našeho souboru sv. Jana Křtitele. Tentokrát vystoupí žáci hudební školy V. Nováka
z J. Hradce, též někteří naši členové z Deštné a další sóloví hudebníci. Přijďte nás podpořit.
Přejeme všem krásné jarní dny a nezapomeňte nikdo přát své mamince, protože 13. května
je svátek matek!
Ze Svatojánských lázní v Deštné vás zdraví Eva Kadlecová
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proč se hlásit k hodnotám akce Vlajka pro Tibet?
Pan Antonín Stára se v posledním Zpravodaji ptá, proč se zastupitelé rozhodli k symbolické
akci vyvěšení vlajky pro Tibet. Vzhledem k tomu, že jsem se o akci dlouhodobě asi nejvíce
zasazoval já, byla v letošním roce podpořena panem ředitelem ZŠ a MŠ Mgr. Petrem
Šulcem, je mou milou povinností panu Stárovi odpovědět. Už na začátek mohu uklidnit, že
se vlajka Tibetu nevyvěšuje kvůli sluníčku nebo dráčkům, kteréžto znaky se někomu na
tibetské vlajce mohou líbit.
Pan Stára se pouští do rozboru historie Tibetu, kdy začíná rokem 1903 a hovoří o britské
invazi, kdy prý asi 200 let před tím patřil Tibet pod čínskou nadvládu. Dále nepřiměřeně
eufemisticky konstatuje, že prý Čínská lidová republika (komunistická) otázku Tibetu
„vyřešila“ v roce 1951. Ovšem stejně tak můžeme konstatovat v nepřímé analogii českých
dějin, že vojska Varšavské smlouvy vyřešila československou otázku v srpnu roku 1968.
Dále naznačuje, že Tibeťané byli de facto zachráněni Čínou od teokracie (prý vláda mnichů,
kteří měli na práci jen modlení a zotročování obyvatelstva). Čtenář by si skutečně mohl po
přečtení těchto demagogicky vybraných vět říci, že Čína zaslouží poděkování za svůj
hrdinský čin „vyřešení tibetské otázky“ v roce 1950 a za ignoranty označuje ty, kteří nevidí
zřetelný pokrok Tibetu pod komunistickou diktaturou.
Pan Stára se zřejmě zcela úmyslně dopouští zjednodušení a subjektivizace tibetské historie,
kdy o čínské anexi Tibetu hovoří v superlativech na jedné straně, na druhé straně o akcích
Velké Británie či americké CIA jako o čirém zlu. Svět v podání pana Stáry se zdá být
dokonale jednoduchý, buď jen krásný (komunistická Čína), nebo jen zlý (západní země
euroatlantické civilizace). Do rovnice si k dosažení výsledku stačí dosadit pouze ty správné
proměnné a máte správné hodnocení situace (kéž by to tak skutečně bylo). Ač pan Stára na
konci článku píše, že si ani o Číně nedělá iluze, v jeho textu to tak bohužel nevypadá. Při
čtení použitého výraziva jsem byl až zděšen podobností s frázemi úderných
propagandistických komunistických textů, na ukázku stačí z jeho textu pár citací:
„podvratné útoky USA proti komunistické Číně“, „tibetští mnichové a kněží neměli nic
jiného na práci než modlení“, „Čína začala řešit tibetskou otázku až někdy v roce 1951
(řešením rozuměj vojenskou invazi)“, „lidé neznající historii Tibetu a ignorující dosažený
pokrok vyvěšují 10. 3. tibetskou vlajku…….což Čínu uráží“ atd. Soudruzi komunistických
stran z celého světa by pana Stáru za takto „úderné a pokrokové fráze“ zajisté velmi
pochválili.
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Tak a nyní stručná fakta bez snahy o subjektivní zabarvení. První historicky doložitelní
králové Tibetu spadají do 2. století před Kristem. Tibet jako každá země prochází řadou
dynastických, mocenských válek. V 18. století za pomoci čínské armády poráží ekonomicky
zcela vyčerpaný Tibet sousední Nepál. Od té doby se Čína skrze diplomacii, byrokracii a
vojsko snaží o získání vlivu nad vládou v Tibetu. V roce 1903 Velká Británie získává v
Tibetu vliv díky své vojensko-obchodní výpravě. Cílem Velké Británie je primárně obchod
a výhodná geografická lokace Tibetu. VB ovšem nechává tibetskou politickou vládu dále
fungovat a rozhodovat. Po I. sv. válce Tibet není nadále předmětem zájmu ani VB, ani Číny.
V mezinárodních vztazích se snaží vystupovat jako nezávislá suverénní země, nezačleňuje
se do Společnosti národů a nesnaží se v rámci Wilsonovy doktríny uplatnit právo národů na
sebeurčení, narozdíl třeba od tehdejšího Československa (vznik 1918). Byla to velká chyba,
jak si uvědomili představitelé Tibetu později při čínské invazi v roce 1950. V Číně totiž o
tři dekády později vítězí komunisté v občanské válce a Mao Ce-tung vyhlašuje 1. 10. 1949
Čínskou lidovou republiku, která považuje Tibet za své území. Tibet v listopadu 1949
reaguje na čínské ohrožení oficiálním prohlášením nezávislosti s aktivitou na mezinárodní
půdě s cílem začlenit se do Organizace spojených národů. Čína nesouhlasí a vysílá do Tibetu
v roce 1950 armádu k ukončení oficiálních snah Tibeťanů o uznání nezávislosti na půdě
OSN. A konečně se dostáváme k dalšímu zásadnímu milníku, tedy k tzv. Tibetskému
národnímu povstání z 10. března 1959, kdy se Tibeťané vzbouřili proti čínské komunistické
nadvládě a okupaci, zřejmě nepochopili ten “pokrok Tibetu pod čínskou nadvládou”, o
kterém píše pan Stára. Dále cituji z projektu Vlajka pro Tibet: Výsledkem povstání bylo
mimo jiné 80.000 mrtvých Tibeťanů. Po sérii masových demonstrací v letech 1987-89 bylo
v Tibetu na 13 měsíců vyhlášeno stanné právo. Dalajlama se stal ve stejné době laureátem
Nobelovy ceny míru, v roce 1990 přijal pozvání prezidenta Václava Havla a poprvé navštívil
tehdejší Československo. V roce 2008 proběhly v Tibetu masivní protesty proti porušování
lidských práv, při nichž zemřelo několik desítek Tibeťanů, více než tisíc lidí bylo zatčeno
čínskou policií. Tibet je od té doby kvůli obavám z demonstrací spojených s výročím
březnového povstání v období od února do května každoročně zcela uzavírán nejen pro
turisty, ale i pro zahraniční pozorovatele a média. Od roku 2009 si sebeupálení, jako
nejkrajnější formu protestu proti politickému, kulturnímu a náboženskému útlaku ze strany
Číny zvolilo 152 Tibeťanů.
Závěrem odpovím na otázku pana Stáry, proč se Deštná stejně jako Jindřichův Hradec,
Dačice, Třeboň a další obce z okresu letos také připojila k akci Vlajka pro Tibet dne
10. 3. 2018. Je to symbolický akt, kterým se hlásíme k hodnotám euroatlantického
demokratického světa jako je dodržování lidských práv a láska i úcta ke svobodě jako
takové, kterou chápeme v mnoha rovinách - občanské, politické, vyznání, ekonomické.
Bohužel Tibeťané nemají to štěstí a žijí v nesvobodné zemi, kde jsou porušována jejich
lidská práva, namátkou jde o tyto: potlačování svobody slova, politického a náboženského
vyznání, národní a kulturní identity, zákazy vyvěšování vlajky a státních symbolů,
diskriminace jazyková, rasová (násilná a řízená asimilace Číňanů s Tibeťany, snaha o
eliminaci čehokoli „ryze tibetského“), cenzura sdělovacích prostředků, internetu atd. atd.
Vyvěšením vlajky pro Tibet se tak hlásíme k výše popsaným euroatlantickým hodnotám
lidských práv a svobod. Současně si tím připomínáme se snahou o zamyšlení nás všech, jaké
to bylo žít v komunistické totalitě. Americko-španělský filosof a spisovatel George
Santayana kdysi řekl: „Ti, kteří si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji
zopakovali“. Já, ani ostatní zastupitelé Deštné si neblahou komunistickou minulost
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zopakovat nechceme, i proto je nutné hlásit se k symbolům, které nám tuto neblahou
minulost připomínají!
Ing. Mgr. Jan Zedník, MBA, zastupitel města Deštná
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUBEN V LETECKÉM MUZEU
DEŠTNÁ OČIMA KHL
Měsíc duben se z pohledu činnosti našeho Klubu historie
letectví Jindřichův Hradec nesl ve znamení příprav zahájení
nové sezony v Leteckém muzeu Deštná. S kolegy jsme zde
byli opakovaně na brigádě, abychom připravili vitríny a celkově expozici pro první
návštěvníky. Nových změn doznala především část věnovaná našemu československému
poválečnému letectvu, kterou ze svých sbírek doplnil kolega Petr Pokorný velice pěknou
expozicí vojenského instruktora a pilota žáka z 50. let 20. století. Mezi drobnými
doplňujícími exponáty této expozice nechybí také dobové hrací karty, fotografie, nápoje či
holení. Jisté je, že práce v expozicích ještě neskončila, ale na novou turistickou sezonu jsme
dozajista připraveni.
VZPOMÍNKA NA WAAFku ANDĚLU HAIDU. V pátek 16. června 2017 jsme měli s
Klubem historie letectví tu čest zúčastnit se v České rezidenci v Londýně slavnostního
udílení medailí Za hrdinství našim posledním pěti letcům a příslušníkům pozemního
personálu žijícím ve Velké Británii. Netušili jsme, že to bylo setkání poslední. Během
následujícího půl roku odletěli všichni z nich do aviatického nebe. Dne 27. září 2017 nás
opustil 94 letý plukovník Arnošt Polák, 4. ledna 2018 generál Ivan Schwarz, 19. února 2018
generál Miroslav Liškutín a 15. března 2018 plukovník Zbyšek Nečas - Pemberton.
V neděli 7. dubna 2018 zemřela v Anglii nejstarší československá válečná veteránka
Anděla Haida, které bylo 104 let! Narodila se 8. října 1913 v Bánově u Uherského Hradiště
jako Anděla Beníčková. Ve Velké Británii působila během války u WAAF (Women’s
Auxiliary Air Force) v britském Královském letectvu ve funkci řidičky. Do armádní služby
nastoupila koncem roku 1942, po roce však byla ze zdravotních důvodů propuštěna do
civilu. Po válce žila se svým manželem, bývalým prvoválečným italským legionářem
Karlem Antonínem Haidou, v Londýně.
V souvislosti s Andělou Haidou chci vzpomenout jeden z mnoha slavnostních okamžiků
v naší londýnské rezidenci. Prezident Zeman postupně předával vyznamenání jednotlivým
veteránům či jejich rodinným příslušníkům. Nejprve jej obdržela právě Anděla Haida.
Čtvrtým v pořadí byl Ivan Schwarz. Když vstal ze židle a podával ruku Miloši Zemanovi,
generál Schwarz mimo jiné řekl: „Pane prezidente. Víte kolik je mi let? Devadesát pět!“ A
on mu na to obratem odpověděl: „Pane generále, nechlubte se před námi. Paní Haidě je
skoro sto čtyři a taky se s tím nevytahuje!“ Paní Haida seděla na invalidním vozíčku a tiše
naslouchala. Právě takovou jsme si ji navždy zachovali ve svých vzpomínkách. Nejsem si
jistý, zda jde u letištní řidičky říci, že odletěla do aviatického nebe. Jisté je, že odešla tam,
kde jsou další desítky jejích spolubojovnic z jednotek ženských pomocných sil WAAF.
Šťastnou cestu paní Haido. Čest Vaší památce!
BESEDA S PILOTEM VÁCLAVEM VAŠKEM. V pátek 20. dubna 2018 uspořádal náš
Klub historie letectví besedu „Václav Vašek – Etudy vonící luftem“, která do konferenčního
sálu Muzea Jindřichohradecka přilákala sto posluchačů z řady míst České republiky. Ti více
než dvě a půl hodiny pozorně poslouchali vyprávění vynikajícího rétora plukovníka v. v.
Václava Vaška ze Žatce, který patřil mezi nejlepší československé a posléze české vojenské
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letce 80. a 90. let 20. století. Akce do města nad Vajgarem přilákala řadu dalších osobností
aviatického nebe, včetně několika bývalých vojenských a sportovních letců, mistrů svého
řemesla, v čele s legendárním akrobatem na Blanících L-13 Františkem Bartoňem.
Plukovník Václav Vašek, přáteli přezdívaný „double Vendy“, vzpomínal na své počátky
létání, přes vojenský pilotní výcvik, až po své sedmileté velení žatecké letecké základně,
přezdívané „Korea“. Jak sám Vašek přiznal, doživotně ho pozitivně poznamenalo setkání s
věhlasným hercem Janem Werichem. Možná i proto se dokázal postavit nelogickým
příkazům ministra obrany ČSSR generála Martina Dzůra. O několik let později, po změně
režimu v Listopadu 1989, pak obdobně vzdoroval hlouposti a zlobě řady našich čelních
politiků, včetně ministra obrany Antonína Baudyše. Double Vendy byl pověřen výběrem
stíhacích letounů pro naše české vojenské letectvo. Na besedě na dané téma zazněla jeho
osobní, bohužel i dnes pravdivá životní zkušenost: „Můžete s plnou váhou svých letitých
zkušeností pilota navrhnout cokoliv, ale politici si to stejně všechno udělají po svém!“
Bohužel právě politici rozhodli také o začátku tristního konce našich kdysi světově
věhlasných dopravních Československých aerolinií. To je však již jiná kapitola, které se
během besedy nestačil Václav Vašek jako dlouholetý dopravní pilot z časových důvodů
detailněji věnovat. Také proto vznikla myšlenka uskutečnit v Jindřichově Hradci v únoru
2019 pokračování besedy Václava Vaška, tohoto sympatického, věčně usměvavého muže,
jehož jedním ze životních mouder je jeho vlastní zkušenost: „Měl jsem v životě velké štěstí,
že jsem byl ve správný čas na správném místě!“
Chcete-li se dozvědět více o činnosti Klubu historie letectví Jindřichův Hradec, navštivte
naše webové stránky: www.khl-jhradec.cz, nebo profil na facebooku Letecké muzeum
Deštná. Těšíme se na setkání!
Vladislav Burian

Anděla Haida a generál Ivan Schwarz během siesty krátce před udílením vyznamenání na
České rezidenci v Londýně 16. června 2017. (Foto: Vladislav Burian)
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Více než sto posluchačů si vyslechlo skvělé bezmála tříhodinové vyprávění Václava Vaška
o jeho působení v armádním i civilním letectví. Památeční fotografie části fanoušků
„Double Vendyho“ (stojící druhý zleva v druhé řadě) po skončení akce 20. dubna 2018.
(Foto: Vladislav Burian)

DEŠTENSKÁ PROČ
Proč je deštenský kostel zasvěcen patronovi s neobvyklým jménem sv. Otton.
U nás v Deštné je jediný kostel v Čechách, který je zasvěcený bamberskému biskupovi
Ottonovi. Byl postaven řádem německých rytířů již ve 13. století a z původního pozdně
románského jádra se do dnešní doby dochoval portál a sloup u vítězného oblouku.
Založení a zasvěcení, původně zřejmě dřevěného kostela, spadá do období před 1. polovinou
13. století. Založení je pravděpodobně spjato s německými rytíři a kolonisty, kteří přišli z
okolí Bamberka, kde žil a je pochován biskup Otton, patron deštenského kostela.
V roce 1380, za Rožmberků, byl přistavěn gotický presbytář a o zhruba 300 let později také
raně barokní věž.
Na věži jsou odedávna zavěšeny zvony. Od roku 1948 zde zvoní zvon Václav (591 kg) a
Marie (409 kg). Shodou okolností jsou to jména mých rodičů. Na malé věžičce presbytáře
je zvonek - umíráček. Už za starých časů byly na věži hodiny, které při častých požárech
velmi trpěly. Předposlední stoletý stroj mistra Rezka z Jindřichova Hradce byl v roce 1986
nahrazen novým.
Hlavní loď je převážně barokní, vybudovaná kolem roku 1733 a ze stejného období pochází
i nejstarší části současného vybavení interiéru – tři barokní oltáře a hlavní oltář vyzdobil
obrazy děkan Bedřich Kamarýt, pochovaný na deštenském hřbitově. Od tohoto autora je i
velice kvalitní křížová cesta.
Roku 1733 nechal hrabě Windischgrätz přestavět loď barokně. V kostele se nalézá i
kamenná křtitelnice ze 17. století, která je před kazatelnou u oltáře sv. Jana Křtitele. Krásná
barokní kazatelna je z roku 1675, kde jsou obrazy čtyř evangelistů – pravděpodobně dílo
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děkana Bedřicha Kamarýta. Na stříšce kazatelny je socha sv. Ottona, biskupa z
Bamberka. Tomuto svatému je v Království českém zasvěcen pouze kostel v Deštné.
Pozn. První rytířské řády byly zvláštními formami duchovních (čili církevních) řádů. Šlo
tedy o řeholní organizace tvořené rytíři - mnichy, které měly za úkol plnit vojenské úkoly v
souvislosti ochrany Evropy či Svaté země před nevěřícími. Zejména byla snaha udržet
Svatou zemi v rukou křesťanů západní církve. Nejstarší církevní rytířské řády proto vznikaly
koncem 11. století a během 12. století především v souvislosti s křížovými výpravami do
Svaté země, a tudíž byly společně s ostatními řády součástí západní církve. Byly významnou
součástí vojenské síly křižáckých států, které s jejich pomocí ve východním Středomoří
přežívaly pod tlakem okolních muslimských států. Tyto řády se označují jako církevní či
duchovní. Od vrcholného a především pozdního středověku pak začaly vznikat rytířské řády
světské.
Řád německých rytířů je jeden z nejstarších duchovních rytířských řádů katolické církve.
Vznikl ve 12. století na území Palestiny. Podílel se na křížových taženích do Svaté země
(Izrael). Velmistr řádu dnes sídlí ve Vídni. V současnosti má mužskou a ženskou větev.
Působí i v České republice, vedení obou větví sídlí v Opavě. Činnost je zaměřena na podporu
zdravotnických a sociálních zařízení, na majetkoprávní spory o majetek řádu zkonfiskovaný
v roce 1946 (např. hrad Bouzov).
Windisch-Grätz je rodové jméno rakouského šlechtického rodu původem ze Slovinského
Hradce (německy Windischgrätz).
Bamberk – starobylé město ležící v úrodném údolí mezi rameny řeky Regnitz v Bavorsku.
Vrata do kostela - můj tatínek, truhlář Václav Brus, se dlouhodobě podílel na truhlářských
opravách v kostele. Největším počinem byla v roce 1974 renovace vstupních vrat na základě
zakázky od Památkového ústavu v Českých Budějovicích. Vrata slouží dodnes.
Jitka Šnorková

Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Rok 1928 – deset let nové republiky
Rozpočet – od 1. ledna 1928 se školní rozpočet stal součástí
obecního rozpočtu, a nevybíraly se proto školní přirážky.
Podle zákona č. 77 z 15. 06. 1927 směly být obecní přirážky
limitovány do maximální výše 300%. Schodek Deštné podle rozpočtu na rok 1928 byl
56.171 Kč. Bylo usneseno vybírání obecních přirážek ve výši 251% k dani činžovní a 300%
k daním ostatním, což vyneslo 18.549 Kč, zbytek neuhrazeného schodku 37.622 Kč byl
požadován z vyrovnávacího fondu zemského. V roce 1928 platila obec 12.905 Kč na 6
chudých obecních příslušníků, kteří byli umístěni v ústavech choromyslných.
Připojení k Jindřichovu Hradci – v souvislosti s prováděním zákona o reformě veřejné
správy pozvala obec Deštná ke schůzi na 29. 04. 1928 do Deštné zástupce Světců, Rosičky,
Březiny, Vícemile, Jižné a Samosol, aby bylo rozhodnuto o připojení těchto obcí k okresu
Jindřichův Hradec. Některé obce nesouhlasily a tak byla podána 16. 6. 1928 žádost
ministerstvu vnitra, aby Deštná, Rosička a Samosoly byly připojeny k okresu
jindřichohradeckému. Žádost byla bezvýsledná.
Okresní úřad – 30. 11. 1928 skončily působnost okresní správní komise, samospráva byla
sloučena se státní správou a od 1. 12. 1928 byl změněn název „okresní správa politická“ na
OKRESNÍ ÚŘAD, pro nás v Kamenici nad Lipou. Poznámka: od roku 1848, kdy byly
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 Zpravodaj Deštenska

zrušeny vrchnostenské (panské – patrimoniální) úřady a soudy, byly zřízeny úřady státní, a
současně byly zavedeny orgány samosprávné. V sídle každého okresu (Kamenice nad
Lipou, Počátky, Soběslav apod.) byl zřízen c. k. okresní úřad, který v prvních letech
fungoval i jako okresní soud. Zároveň bylo zvoleno i okresní zastupitelstvo, které mělo na
starosti silnice, mosty a průmyslové podniky. V roce 1868 byla zřízena c. k. okresní
hejtmanství, pro nás to bylo c. k. okresní hejtmanství v Pelhřimově. V Kamenici nad Lipou,
v Počátkách, v Pacově zůstal c. k. okresní soud, berní úřad a okresní zastupitelstvo volené
občany. Tento stav trval až do 30. 11. 1928.
Různé události:
Léčebné v nemocnici si musel každý platit sám. Neměl – li peníze, byly vymáhány na
rodičích, případně prarodičích. Tak např. Vojtěch Kadlec, hostinský čp. 21, měl platit za
svoji vnučku Libuši Reisnerovou léčebné v nemocnici 2.000 Kč, které mu později bylo
sleveno na 1.000 Kč. Byl – li pacient zcela nemajetný, byla povinna jeho domovská obec za
něho platit 20% výloh, zbytek platila země. Tak v roce 1928 platila Deštná 6.491,35 Kč za
své nemajetné příslušníky.
Živnosti – truhláři Jan Kadeřábek čp. 238 a Vojtěch Štipl čp. 68 měli kolaudaci pásové pily.
František Blažek čp. 36 zahájil provozování stavebního zámečnictví. Felix Hůrka otevřel
v Deštné holičství. V prodejně „Baťa“ byl prodejce Jaroslav Matoušek. Brunnerova
mlékárna zpracovala průměrně denně 10 hl mléka. Jakub Kohout dostal od okresu
prodloužení povolení ke hře na kolovrátek. Leopold Slipka čp. 143 dostal prodloužení
povolení ke hře na harmoniku.
První motocykl v Deštné měl Matěj Tůma čp. 33 značky Lewis.
Ceny: 1kg chleba 2,70 Kč, 1 kg žitné mouky 2,80 Kč, 1 kg pšeničné mouky 3,60 Kč, rohlík
o váze 40 gramů za 20 haléřů.
Kultura - Spolek divadelních ochotníků zásluhou ředitele školy Josefa Košátka obnovil
činnost. V únoru sehrál operetu J. Rudolffa „Dědečkovy housle“, dále od F. Olivy „V
červáncích svobody“. V květnu „Její pastorkyňu“ od G. Preissové. Na podzim potom od
R. Robla „Zvony“ a od autorů Bernard, Vrbský hru „Šofér“.
Z kroniky vybrala J. Vichrová
Citát nakonec:

Počestnost je šperk krásný, ale dost nemoderní.
Fuller

SPORT
SPORTOVNÍ AKCE VE MĚSTĚ DEŠTNÁ
Tréninky fotbal
Každé pondělí:
17:00 – 18:00 minipřípravka děti 5 až 7 let na hřišti.
18:15 – 19:15 žáci 8 – 11 let na hřišti.
Každý čtvrtek:
18:00 – 19:30 muži na hřišti
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Fotbal muži – Okresní soutěž sk. A – jaro 2018
Majdalena – Deštná 3 : 1 (2:0)
Na velmi špatném hřišti se hrál ještě horší fotbal. Styl domácích „napal to dopředu“ na
Deštnou, která byla sice v kompletní sestavě, ale poprvé na hřišti, bohatě stačil. Deštná se
snažila o kombinaci, ale nedokázala si dát víc jak dvě dobré přihrávky a po zbytečných
ztrátách míče, jí postupně docházely síly. V záloze Majdaleny hrál skvěle sedmnáctiletý
Dominik Sejk, který postupně rozebíral naše pokusy o kombinaci. Z naší strany stojí za
zmínku samostatný únik Martina Novotného, který bohužel zakončil do brankáře, sólo
Šlapanského z půlky hřiště přes čtyři hráče, které skončilo na břevně. Jediný náš gól (Tomáš
Studený) padl z ofsajdu, kterého si nevšiml ani pomezní ani hlavní sudí. Za pochvalu pak
ještě zmíním výkon brankáře Vladimíra Kučery, který chytal s velkým přehledem, který
nezkazilo ani drobné zaváhání, po kterém padl třetí gól.
Deštná – Rapšach 2 : 1 (1:0)
Na tvrdém hřišti hráčům chvíli trvalo, než si zvykli na rychlejší odskok míče a poté se na
některé akce dalo i koukat. Jinak se hrál fotbal odpovídající nejnižší soutěži.
Ve 20. minutě běžel sám na brankáře Michal Šamal, poprvé zakončil do brankáře, míč se
k němu odrazil a poté zakončoval do prázdné branky 1:0. 23. minuta, po rohu se míč dostal
ke Šlapanskému, ten bez váhání vypálil tvrdou střelu, ale bohužel mimo. 37. minuta, Míra
Blažek z přímého kopu přímo na brankáře, ten bez problémů vyrazil. 50. minuta, po naší
chybě v odkopu míče, hosté přehodili brankáře a bylo srovnáno1:1. 55. minuta, Michal Řepa
hodil dlouhý aut, ten prodloužil hlavou Martin Novotný a Michal Šamal nekompromisně
zakončil tvrdou střelou na 2:1. 90. minuta, Šlapanský po dvou zasekávačkách se ocitl sám
na velkém vápně, bohužel levá není jeho střelecká noha a tak slabou střelu po zemi neměl
brankář problém chytit.
Domácí zápasy:
Sobota 19. května Deštná – Plavsko 17:00
Sobota 02. června Deštná – Lodhéřov 15:00
Sobota 16. června Deštná – Staňkov 14:00

INZERCE
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