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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři Zpravodaje Deštenska,
horký měsíc srpen je tady, prázdniny jsou ve své polovině, v Deštné se toho
v červenci dělo poměrně dost, a proto nám dovolte se podělit o další
informace. Až si navečer doma sednete do chládku, třeba vám přijde vhod
náš zpravodaj. Přeji příjemné čtení.
Zasedání zastupitelstva proběhlo 30. července 2018, projednáno bylo 10 bodů, přítomných
bylo 8 zastupitelů.
Projednali jsme dvě žádosti občanů na odkup pozemků, projednali jsme i geometrický
plán, dle kterého budeme prodávat části městských pozemků.
Rozhodli jsme o koupi lesního pozemku, který sousedí s městskými lesy. Projednali jsme
dva geometrické plány, podle kterých chce město koupit části pozemků.
Projednali jsme znalecký posudek a schválili postup ve vyjednávání při zřízení služebnosti
vodního díla v lesních pozemcích nad vodárnou.
Informoval jsem zastupitele o dopisu od SG Geotechnika. Tato společnost provádí
v lokalitě Čihadlo výzkumy a vstupuje nejen na obecní pozemky, ale i soukromé. Podobný
dopis měli dostat všichni vlastníci pozemků, kterých se týká výzkum.
Opakovaně jsme projednali Plán rozvoje sportu a domluvili se, že na další zasedání
připravíme definitivní verzi.
Projednali jsme projekty Úprava křižovatky na náměstí a Modernizace ZŠ. Oba projekty
budou realizovány v případě získání dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu přes Místní akční skupinu Česká Kanada, kde by mohla být dotace až 95 %.
Projekty je nutné předfinancovat. Připravujeme podklady pro projekty a pro žádost o
dotaci.
Další zasedání se uskuteční až v září.
Chci poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh oslav 20 let Provaznického
muzea, 10 let Leteckého muzea a hlavně 140 let Sboru dobrovolných hasičů Deštná.
Program oslav začal pátečním divadelním představením, které navštívilo cca 110 lidí.
Hlavní sobotní program se povedl a přítomní diváci byli spokojeni. Důležitou roli hrálo
také občerstvení, které s bravurou zvládli členové a členky Sboru dobrovolných hasičů
Deštná. Nedělní varhanní koncert, tentokrát i se zpěvem, se vydařil báječně a následná
vernisáž výstavy v kulturním domě (výstavu můžete zhlédnout až do konce září) byla
krásnou tečkou za náročným víkendem.
V rámci Odpadového hospodářství chci požádat, abychom nedávali těžké papíry (letáky a
noviny) do plastových pytlů, trhají se. Stačí udělat „komínek“ a my tyto také odvezeme.
Dále chci požádat, abychom psali vedle malého čárového kódu ještě fixem číslo popisné,
občas se stane, že při manipulaci nebo počasím malý kód upadne. V průběhu září budeme
celý systém odpadů vyhodnocovat, zavedením některých opatření zmizelo z Deštné za půl
roku cca 45 tun komunálního odpadu. Více sdělíme v dalších číslech Zpravodaje.
Přeji všem krásné prázdninové dny, užijte si dovolenou a u zářijového vydání zpravodaje
na shledanou.
David Šašek, DiS., starosta
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jubilantům k významným narozeninám
Panu
Paní
Panu

Václavu
Alence
Ivanu

Širůčkovi
z Deštné
Prokešové
z Deštné
S c h l e h o f e r o v i z Deštné

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do obce vítáme
Pana

Pavla

Honsu

Našemu novému občanovi přejeme, aby v Deštné nalezl nový domov a byl zde spokojený.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oddávali jsme

Své ANO si řekli Jaroslava Bartoňová a Jakub Trnka ve Světcích.
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Odpady v roce 2018
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
V srpnu to je pondělí 6. 8. a 20. 8. 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 srpnu bude v těchto
termínech: pátek 3. 8., 17. 8. a 31. 8. 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
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 srpnu 2018 otevřeno poslední sobotu v měsíci
25. 8. 2018 od 11:00 do 14:00. Mimo tuto dobu je elektroodpad 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.
Výpis prací technického úseku města Deštná v červenci 2018:
Na workoutovém hřišti jsme nainstalovali ještě tři posilovací stroje a informační panel
s pravidly jednotlivých her, čímž je tato část hotova.
Hlavní náplní tohoto měsíce je přestavba ve škole, kde předěláváme chlapecké WC na
prvním stupni, rozvody vody v kuchyňce, ve dvou třídách a na chodbě. Nové rozvody
elektřiny a nové omítky na chodbě a schodišti prvního stupně. Dále se ve škole mění okna
na jižní straně a šestery dveře. Dokončením této etapy máme na celé škole vyměněny
všechna okna a vstupní dveře.
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V ulici Stránská osazujeme, v místech kam stéká voda při velkých deštích, obrubníky a
přidáme tam ještě odvodňovací kanálky přes cestu, tak abychom posbírali co nejvíc vody a
odvedli ji do potoka.
Dále pak provádíme pravidelnou údržbu cest, chodníků, budov, vodovodu a úpravny,
kanalizace a ČOV a všeho dalšího nutného pro bezproblémový chod Deštné a Lipovky.
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Připravujeme:
Instalaci umělého povrchu hřiště na street ball, před tenisovým kurtem.
Projektovou dokumentaci na 3. a 4. etapu tlakové kanalizace v ulicích Stránská a Na
Zájezku.
Projektovou dokumentaci na opravu kanalizace pod hřištěm.
Projektovou dokumentaci na 2. až 4. etapu za školkou.
Projektovou dokumentaci na rekonstrukci Svatojánské ulice.
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. Na výběr jsou
v několika barvách, každý si vybere.
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.
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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
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 SRPEN 2018
6. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.
10. 8.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

SANITÁRNÍ DEN
Rajská
Hovězí maso na zelenině, těstoviny, čaj
Bramborová
Kuřecí závitek, rýže, okurkový salát, čaj
Pórková
Vepř. maso na paprice, knedlík, čaj
Boršč
Jablková žemlovka, mléko

13. 8.
14. 8.
15. 8.
16. 8.
17. 8.

PO
ÚT
ST
ČT
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Brokolicový krém
Z vaj. jíšky
Rybí
Fazolová
Zelná

Vepř. maso na česneku, těstoviny, čaj
Hrachová kaše, pečená krkovice, okurka, chléb, čaj
Hovězí guláš, knedlík, čaj
Kuřecí plátek, dušená mrkev, brambor, čaj
Vepř. játra na cibulce, rýže, čaj

20. 8.
21. 8.
22. 8.
23. 8.
24. 8.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

S kapáním
Kapustová
Krupicová
Česneková
Drůbková

Plněný paprikový lusk, rýže, čaj
Zapečené rybí filé, brambor, mrkvový salát, čaj
Svíčková na smetaně, knedlík, čaj
Špagety se sýrovou omáčkou a kuř. masem, čaj
Bramborový guláš, chléb, čaj

27. 8.
28. 8.
29. 8.
30. 8.
31. 8.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Zeleninová
Z mích. luštěnin
Vločková
S mas. rýží
Přidělaná

Kuře po provensálsku, brambor, kompot, čaj
Plovdivské maso, těstoviny, čaj
Smažený vepř. řízek, bramb. salát, čaj
Roštěná, knedlík, čaj
Rizoto z vepř. masa a zeleniny, rajský salát
Z NAŠÍ KNIHOVNY

Tak vás opět po měsíci zdravíme z knihovny. Prázdniny se nám překulily
do druhé půlky a rodiče aby zase pomalu mysleli na to, co budou jejich
ratolesti potřebovat do školy, a jak to navléknout, aby dítka přes
prázdniny nevytrousila vědomosti, které pracně pobrala během školního
roku.
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V knihovně, jak už jsme psaly minule,
probíhá malá výstava k příležitosti výročí
100 let českého trampingu. Všechny
srdečně zveme.
V každém z nás je ukrytý romantik, v
některém více, v některém méně a o tom
vlastně trampování je. Každý určitě
někdy toužil sbalit svých pět švestek a
zmizet. Tramp po tom nejen touží, on to
udělá. Sbalí si usárnu, tele nebo batoh,
popadne (pokud na něj umí) sladké dřevo
(tedy kytaru) a vydá se na tramp, vandr nebo chcete-li na čundr. Ve vlaku nastoupí do
posledního vagonu, protože tam potká Boba, Kida, Wabiho, Jestřába a jiné, pozdraví je
„ahoj kamarádi“, možná i podá ruku a zalomí při tom palce. Směřují na osady s
poetickými názvy Údolí Ticha, Ztracenka, Toronto, Askalona nebo Údolí Zlatého potoka.
Na osadě si zahrají nohejbal, nebo se sejdou na potlachu pod osadní vlajkou pod ochranou
totemu. Zapálí osadní oheň, vezmou do ruky kytaru, basu, mandolínu, někdo i banjo a
určitě
zazpívají
trampskou
hymnu
„Vlajku“ nebo „Rosu na kolejích“. Přidají
písničky Jarky Motla, Brontosaurů, Pacifiku,
Greenhorns, KTO a třeba i Hop Tropu a bude
jim fajn.
Vy čtenáři třeba nepojedete na tramp, ale
zabalíte si také pár potřebných věcí a vyrazíte
na chatu nebo chalupu a možná vás ani
nenapadne, že právě chataření a chalupaření
má svůj prapůvod také v trampingu.
A zkusili jste spát někdy pod širákem? Je to
krása, ležet a dívat se na hvězdy a poslouchat,
jak příroda kolem utichá a ve tmě se ozývají jen
strašidelné zvuky nočních lovců. Ráno zase
poslouchat, jak se svět pozvolna probouzí.
Nebojte se, nezaspíte to, neboť spaní na zemi je
pro zhýčkaného našince dost nepohodlné, takže
budete včas vzhůru. Je to nezapomenutelný
zážitek. Možná bychom měli ukázat našim
dětem a vnoučatům, že je venku hezky i bez
mobilů, počítačů a dalších technických vychytávek. Což takhle ulovit alespoň nějakého
toho bobříka odvahy, mlčení a podobně?
Prázdniny ještě nekončí a k prázdninám romantika patří. Tak s chutí do toho.
NEZAPOMEŇTE SE STAVIT V KNIHOVNĚ .
LiSt.
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ZÁPISKY Z CEST - VIETNAM
Díl IV. - Čínská čtrvť "Cho Lon"
Čtvrtý díl ze zápisků cestovního deníku, který jsem poctivě psala při své návštěvě
Vietnamu.
Sedíme na nádraží a čekáme na vlak, unavení, ulepení, upocení. Na dnešní den jsem nám
podle průvodce Lonely Planet naplánovala Čínskou čtvrť Cho Lon. Podle průvodce to
znělo doslova pohádkově. Nechali jsme se odvézt taxíkem za celkem směšnou sumu k
hlavní tržnici. Pokud jsme si mysleli, že naše čtvrť (District 1) je šílená, tak co teprve
tohle!! Takový hluk, zápach a zmatek prostě nejde popsat, natož si to představit. Pozitivní
na tom celém byl snad jedině fakt, že
jsme za celou dobu nepotkali žádné
turisty. Vlastně, až na dva francouze,
kteří drželi v rukou také průvodce od
Lonely Planet a tvářili se možná ještě
vyděšeněji než my. Tržnice byla
klasicky vietnamská, nic nového, kromě
jedné části s kořením a čímsi, co
nevypadalo jako nic nám známého.
Možná sušené vnitřnosti? Nebo houby?
Sušení červi? Uši? Banány?
Tady jsme byli pro místní vyloženě atrakcí a všichni měli potřebu říkat nám jediná dvě
anglická slova co znali, hé-lou a ťhenk-jů. Nic nám nenabízeli, nic nechtěli, jen se bavili
našimi vytřeštěnými výrazy. Asi milionkrát jsme si dnes museli říct: "Kelišová, když se
divíte, zavřete alespoň hubu!" Ale ono to kolikrát prostě jinak nešlo. Pokud jídla v
kotlících saigonských dam byla "divná", tak tato byla ultradivná a nebála bych se říct
dokonce záhadná. Překvapivě v nás ani nevzbuzovala chuť k jídlu. A to průvodce sliboval
kulinářské hody a gurmánské zážitky. No, asi to bylo nějaké starší vydání a nebo máme
jiné chutě.
Jediné, co nám ale dnes opravdu
kazilo cestovatelský požitek,
bylo vedro. Nesnesitelné a
spalující. Ani kloboučky nás
tentokrát nemohly zachránit. Ale
za to jsem viděla svou první
pagodu a pak další a další a
nakonec ještě jednu. K čemuž se
vztahuje příjemné zjištění – v
pagodách jsou záchody. Nevím
proč, ale s tímhle vědomím je mi
na světě nějak líp. Vždycky mi
vadilo, že v kostele nemají záchody a jako dítě (no vlastně i jako dospělá) jsem to nikdy
nechápala.
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V pagodách panoval příjemný a osvěžující klid. Vůbec dovnitř nedoléhaly zvuky zvenčí a
k tomu ta sladká vůně vonných tyčinek všude kolem. Celou dobu jsem si kladla otázku:
Proč u nás nemáme pagody?
Později odpoledne jsme se
vrátili do naší čtvrti, kde
jsme si dali opulentní večeři
a teď sedíme na nádraží a
čekáme na vlak, který by nás
měl snad dovézt až do
městečka Qui Nhon.
Faktem
(všudypřítomným
faktem) zůstává, že tu nikdo
neumí anglicky. Do poslední
chvíle jsem tomu nechtěla
věřit, ale je to prostě tak.
Všichni se pořád jen
usmívají, přikyvují, tváří se,
že rozumějí, ale nerozumějí.
Jsme tu cizinci a máme to ostatně napsané i na našich jízdenkách... Popravdě, už se těším
do vlaku, až si lehnu, na 12 hodin!!

Vonné tyčinky ve tvaru spirál. Ve chvíli, kdy shoří celá tyčinka, shoří i papírek, který
obsahuje modlitbu nebo přání.
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Poznámka na závěr: Přiznám se, že už si nejsem vůbec jistá, která pagoda byla která. Za
ten den jsme jich viděli asi pět. Všechny si byly dost podobné, všechny byly krásné a
myslím, že jejich názvy nejsou důležité.
zapsala Veronika Janů, pro vydání ve Zpravodaji upravila Věra Janů

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DEŠTNÁ
Letošní červenec byl na hasičské události poměrně bohatý. Již ve středu 4. 7. v 7:11 hodin
byla naše jednotka povolána k požáru do Kardašovy Řečice, kde opět po několika letech
hořela pila. Pro dobrovolné jednotky je tento čas nevhodný, protože většina hasičů je
v zaměstnání mimo místo bydliště. I přesto odjelo k zásahu 5 hasičů. Na místě se podíleli
na dohašovacích pracích a zpět se vrátili v 11:50 hodin. Další poplach byl jednotce
vyhlášen v pátek 13. 7. v 15:48 hodin. Jednotka v počtu 11 hasičů vyjela k nahlášenému
požáru lesa v prostoru U Háty. Jednalo se o začínající požár hrabanky, který byl během 15
minut zlikvidován. Rád bych zde poděkoval paní Helebrandové z Deštné, která událost
ohlásila na tísňovou linku a počkala na místě až do našeho příjezdu. Díky tomu se požár
nerozšířil a byl zlikvidován hned v zárodku. Děkujeme!
Další poplach byl vyhlášen v pondělí 16. 7. v 15:28 hodin. Deštensko v tu dobu zasáhla
přívalová srážka, během půl hodiny napršelo 58,8 litru vody na 1m2. Jednotka byla
povolána do Světců, kde voda z polí zaplavila suterén bývalého mlýna. Vodu jsme
odčerpali plovoucím čerpadlem, pročistili zanesené propustky a v 16:45 hodin se vrátili na
základnu. Již ve středu 18. 7. v 11:11 hodin byla naše jednotka povolána k požáru nádoby
s ředidlem do Samosol. Požár uhasili oznamovatelé ještě před naším příjezdem a bohužel
se přitom popálili na rukou a nohou. Zraněným jsme poskytli předlékařskou pomoc a na
místo jsme proto prostřednictvím operačního střediska povolali lékařskou záchrannou
službu. Na základnu jsme se vrátili ve 12:08 hodin.
V sobotu 21. července oslavil Sbor dobrovolných hasičů Deštná již 140. výročí svého
založení. Dlouho připravované oslavy, spojené s oslavami 20. výročí založení
Provaznického muzea a 10. výročí otevření Leteckého muzea, začaly ve 13 hodin v parku
u kostela. U příležitosti tohoto významného výročí byl našemu sboru z rukou starosty
města předán nový prapor Sboru darovaný městem Deštná. Místní řezbář František
Pernica zhotovil sošku patrona hasičů, svatého Floriána, kterou našemu sboru věnoval.
Prapor i sošku požehnal P. Edward Maka. Při slavnosti žehnání byl kmotrem praporu
starosta města pan David Šašek a kmotrem sošky pan Jaroslav Petrů starší. Návštěvou nás
poctil, a náš nový prapor dekoroval Stuhou hejtmana Jihočeského kraje náměstek
hejtmanky Mgr. Jaromír Novák. Dalším čestným hostem oslav byl ředitel územního
odboru Hasičského záchranného sboru Jindřichův Hradec plukovník Ing. Lukáš Janko.
Deštenským hasičům byly věnovány cenné symboly, na které jsme právem hrdi. Výročí
založení sboru s námi přišli oslavit také zástupci SDH Světce, JSDH Lodhéřov, SDH
Mnich, SDH Pluhův Žďár, SDH Jižná, SDH Jindřichův Hradec, SDH Bořetín a také OSH
Louny a SDH Kryry.
U příležitosti 140. výročí založení SDH Deštná obdrželi členky a členové sboru hasičská
vyznamenání a čestná uznání za práci pro sbor. Jmenovitě bych rád uvedl pouze nejvyšší
udělená vyznamenání. Medaili za příkladnou práci obdrželi Jaroslav Bušta a Jiří Průša,
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Medaili za zásluhy obdrželi Josef Drunecký, Josef Hořký, František Stejskal a Miroslav
Švácha. Medaili Svatého Floriána obdržel Jaroslav Petrů starší.
Ve spolupráci s městem jsme na sobotní odpoledne připravili program pro děti i dospělé,
který se nám podle ohlasů návštěvníků povedl. Jako překvapení pro návštěvníky oslav i
členy sboru natočilo několik hasičů za pomoci deštenských ochotníků dvě grotesky.
Námět a scénář k oběma groteskám napsal František Tupý, natočil, sestříhal a vyrobil je
BcA. Tadeáš Bognár. S mírným napětím jsme očekávali, jaký ohlas budou u diváků mít, a
byli jsme mile překvapeni nadšením, které vyvolaly.
Na zdárném průběhu oslav mají velký podíl také všichni naši podporovatelé, kterými
tentokrát byli:
Bedox Sky, s.r.o. - Pavel Honsa, Agra Deštná a.s., Evžen Wratislav, JUDr. Stanislav
Polčák, František Pernica, ZD Pluhův Žďár, ZP Hospříz, ZD Radelo Velký Ratmírov,
Zevera a.s. Horní Radouň, Intersnack a.s. Choustník, Obec Lodhéřov, Obec Mnich, Obec
Chotěmice, Aquara s.r.o. Deštná, HZS J. Hradec, Tadeáš Bognár, Martin Holec a Město
Deštná.
Deštenští hasiči z celého srdce děkují návštěvníkům slavnosti, našim příznivcům a
podporovatelům, zkrátka všem, kdo přispěli k důstojnému průběhu oslav 140. výročí
založení našeho Sboru.
Závěrem mi dovolte, abych zde veřejně poděkoval všem členům Sboru dobrovolných
hasičů Deštná, kteří se zúčastnili přípravy, organizace a zajištění průběhu oslav. Také
srdečně děkuji manželkám, partnerkám, manželům a partnerům všech deštenských
dobrovolných hasičů za nekonečnou trpělivost a podporu, protože práci pro Sbor odvádějí
ve svém volném čase, na úkor svých blízkých. Bez jejich porozumění bychom se neobešli.
Ing. Petr Janota, starosta Sboru dobrovolných hasičů Deštná
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POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Stůj! Jménem zákona!
Co jsme se, jako kluci, nahonili ve hře na četníky a zloděje!
Každý chtěl být četníkem, o zlodějích se losovalo. My, starší, ještě
pamatujeme zelené uniformy četníků, revolvery na opascích, když někdy
ulicí přehrčelo otevřené auto četnické "pátračky", obsazené muži v přílbách
a s puškami, hned jsme zjišťovali, kde se co stalo. Stejné, jak je vidíme v televizních
Četnických humoreskách.
Vraťme se k historii (ta o deštenských četnících by vydala na obsáhlou knihu). Rakouské
císařství zavedlo "Žandarmerii" – četnictvo – podle francouzského vzoru na svém území v
roce 1850. Mělo udržovat veřejný pořádek, stíhat zločince, včetně anarchistů a dalších
protistátních živlů! Podobně jako v jiných městech, i v Deštné měli tehdy obecního
policistu, ten však nemohl zajišťovat bezpečnost v okolních obcích. Proto deštenští již v
roce 1866 usilovali o zřízení místní četnické stanice. Až roku 1868 povolilo Zemské
velitelství c.k. četnické stanoviště v místě, s jedním četníkem. Byl jím Ferdinand Schelzig,
bydlel v domě čp. 62, obec mu platila byt a otop.
Četník – žandár – byl tehdy mocným a obávaným mužem, nosil pušku s bodákem a
šavli. Měl široký obvod působnosti, kromě Deštné to bylo 13 okolních obcí, od Samosol
přes Mnich po Mirotín a Horní Radouň.
Četníci byli postrachem zlodějů, tuláků i cikánů, dohlíželi na osoby, poslané z trestu z
ciziny do domovské obce, řešili různá udání.
Malá vzpomínka mého otce: Jeho matka sbírala před chalupou v Podfarské ulici ze
šňůry suché prádlo a naříkala, že jí někdo ukradl zánovní košili. Náhodou šel kolem místní
četník Homolka. Slíbil matce, že se po zloději podívá. Dopadl ho v místní hospodě. Mladý
tulák kradenou košili prodal vedle sedícímu sousedovi, a peníze propíjel. Četník zloděje, i
s košilí, přivedl zpět k chalupě. Následoval krátký rozhovor: "Matko, je to vaše košile?"
Když přisvědčila, tulák ji vrátil, ale teď od četníka dostal takovou facku, že upadl na
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kolena. Matka viděla, že četník tuláka zdvíhá za límec a chce facku opakovat, snažně ho
prosila, aby ho už nebil. Tulák byl odveden do místního vězení.
Byly případy, že místnímu četníkovi museli pomoci kolegové z okresní stanice. Třeba v
roce 1884, kdy v Deštné postupně vyhořelo sedm domů. K překvapení všech byl žhářem
11 letý kluk jednoho z vyhořelých sousedů! Za Velké války (1914-1918) museli četníci
plnit nepříjemné úkoly, například stíhání frontových zběhů, nebo asistovat při rekvizicích
obilí i dobytka rolníků.
Po válce se bezpečnostní situace, i na Deštensku, zhoršila. Zlodějské tlupy vykrádaly
stavení, někde i střílely a zapalovaly. V únoru 1922 byli na silnici u Pluhova Žďáru
zavražděni dva obchodníci s dobytkem. Vrah byl dopaden a v Táboře oběšen.
Deštenští žádali o více četníků, v domě čp. 65/66 jim uvolnili dvě místnosti. Postupně
zde sloužila posádka čtyř četníků. Zajímavé styky měl vrchní strážmistr František Průša –
osobně se znal s Josefem Ježkem, generálem četnictva, kterého občas zval do Deštné na
hony.
V průběhu 2. světové války to opět měli čeští četníci těžké. Pod přísným dohledem
německého velení museli plnit jeho příkazy. Pamětníci vědí, že u nás jednali rozumně, v
několika případech odvrátili hrozící zásah obávaného gestapa v Deštné. Koncem války se
zapojili do místního partyzánského hnutí, jednáním s veliteli místní německé posádky, i s
projíždějícími vojenskými transporty, zabránili řadě nebezpečných konfliků.
Dočkali jsme se osvobození z hrozného sevření velkoněmecké říše, svobodného života.
Československá prozatimní vláda měla připravenou reorganizaci bezpečnosti v zemi. Již
30. června 1945 bylo ministrem vnitra zrušeno četnictvo i městská policie. Novou
bezpečnostní službu převzal zřízený Sbor národní bezpečnosti (SNB).
To už je jiná historie.
F.K.
Foto: Uniforma četníka – žandára v době Rakousko-Uherska.

Četnická kasárna v domě čp. 65/66, v
1. poschodí. Po roce 1920.

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS
24. listopadu 2018 od 15 hod Ženy na pokraji nervového zhroucení - Muzikál
Město Deštná a ZŠ Deštná pořádají zájezd na muzikál.
Vstupenka a doprava pouze 500 Kč. Hlásit se můžete na Městském úřadě Deštná, kde je
nutné ihned zaplatit celou cenu.
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Na jeviště Divadla Na Fidlovačce vtrhly barvy, temperament, humor a vášeň
almodóvarského Madridu v podobě muzikálu o ženách a mužích a jejich vzájemném
trápení. Ženy na pokraji nervového zhroucení nabízejí ženské srdce oloupané a uvařené na
měkko v rytmu španělského tanga okořeněné smíchem a slzami. Neodolatelná kombinace
romantiky a humoru, silných postav, nádherných melodií a hereckých a pěveckých
příležitostí. Vaše taxi směr Madrid čeká!

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

ČERVENEC V LETECKÉM MUZEU
DEŠTNÁ OČIMA KHL
Během července jsme se opakovaně věnovali práci v
expozicích Leteckého muzea Deštná. Především s kolegou
Jaroslavem Vobrem jsme provedli úpravy v části věnované
čs. válečným letcům z Jindřichohradecka a v expozici MiGů. Setkali jsme se zde také s
řadou aviatických fanoušků a zájemců o dějiny 2. světové války. Další aktuální úpravy a
změny plánujeme během měsíce srpna.
V polovině července jsme se vydali na naši další klubovou cestu, která nesla název
EXPEDICE CEBROV 2016. Naším cílovým státem byla Ukrajina. Ta je třetí největší
zemí v Evropě. S kolegy jsme si na její mapě vytyčili pouze menší okružní cestu od
Užhorodu na Podkarpatské Rusi, přes Starý Martinov a Zborov v Haliči, s návratem přes
Polsko. Hlavním cílem expedice byla dokumentace míst úzce spjatých s osudy našich
občanů, které život zavál dobrovolně, pracovně či kvůli Velké válce do této vzdálené části
východní Evropy. Expedici o délce 2.435 km ve dnech 11. až 18. července 2018
absolvoval Miroslav Homola, Ladislav Holický, Karel Maršík a Vladislav Burian.
Nyní mi dovolte, abych vám představil hlavní akci našeho Klubu v srpnu letošního
roku. Vzdáme tak zároveň hold Leteckému muzeu Deštná, které letos 30. srpna oslaví
desáté výročí od svého slavnostního otevření.
SETKÁNÍ ČS. VÁLEČNÝCH A POVÁLEČNÝCH LETCŮ V JINDŘICHOVĚ
HRADCI: Je tomu již dvacet pět let, kdy do města nad Vajgarem poprvé přijel autobus
plný mužů ve slušivých modrých uniformách, doprovázených manželkami, leteckými
historiky a příznivci vzdušného opojení. Od té doby bohužel většina pamětníků válečných
bojů odletěla do aviatického nebe. Organizátoři pravidelných setkání s leteckými veterány
druhé světové války letos opět přivítají koncem srpna v Jindřichově Hradci desítky hostů
z celé České republiky i ze zahraničí.
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Počátek této akce lze hledat na podzim 1987 v pražské restauraci Plzeňský dvůr
nedaleko Letné. Vždy první středu v měsíci se tam konala neoficiální podvečerní setkání
bývalých československých válečných letců. K přátelskému posezení se scházívali bývalí
matadoři vzdušných bojů František Fajtl, Alois Šiška, Karel Šeda, Josef Vopálecký,
Miroslav Jiroudek, Antonín Štanc, Josef Flekal, Ladislav Snídal, Antonín Vendl, Petr
Uruba, Zdeněk Procházka, Ladislav Sitenský a mnozí další. Přestože byli tito muži již
v důchodovém věku, stále zůstávali socialistickému zřízení trnem v oku. Ostražití letci
proto mezi sebe nepouštěli nikoho neznámého a na jejich setkání se dostala jen malá
hrstka mladých, kteří si získali jejich důvěru: budoucí slavní letečtí historici Jiří Rajlich a
Zdeněk Hurt, dále Jiří Sehnal (syn čs. válečného letce), student Karlovy univerzity v Praze
Vladislav Burian a posléze Jana Blažková (provdaná Burianová).
Blízkým se mi stal především Karel Šeda, účastník bitvy o Francii a Británii, posléze
pilot 68. noční perutě a před i po válce dopravní pilot Československých aerolinií. Právě
jemu vděčím za příležitost seznámit se s řadou našich válečných letců. Po jedné ze
schůzek pražských svazarmovských pilotů - veteránů mi totiž nabídl možnost setkat se
s řadou aviatických osobností z období 1939 až 1945. Každý měsíc jsem se pak až do
konce mého studia na Karlově univerzitě potkával s našimi historií a státem cíleně
zapomenutými válečnými letci. Tehdy jsme si vzájemně slíbili, že se budeme dál
navštěvovat, v Praze či Jindřichově Hradci, kde jsem nastoupil na místo archeologa do
Okresního muzea.
Důležitý mezník v dějinách Československa, 17. listopad 1989, přinesl nadšencům
letectví z Jindřichohradecka možnost zřídit si vlastní zájmové sdružení. František Šindler,
Aleš Novák, Petr Pokorný, František Švehla a Vladislav Burian, založili v červenci 1990
Klub historie letectví Jindřichův Hradec, postupem doby přišli další kolegové. Nikdo
tehdy netušil, kolik zajímavých lidí budeme mít tu čest během následujících let osobně
poznat.
Jednou z prvních akcí našeho klubu byla v říjnu 1990 beseda s čs. válečnými letci RAF
Karlem Šedou a Miroslavem Jiroudkem. Následovaly mnohé další s řadou legend
válečného nebe. Plukovníci Jan Irving a Petr Uruba mi po své besedě položili otázku, proč
do Jindřichova Hradce jezdí letci jednotlivě, když mohou přijet společně, autobusem.
Právě tato myšlenka vedla členy klubu k uspořádání prvního „Setkání čs. válečných letců
v Jindřichově Hradci“, které se konalo 24. srpna 1994. V následujícím roce proběhlo další
setkání. Zrodila se tak tradice, která má letos v srpnu již pětadvacáté pokračování.
Podobná setkání probíhala také v Kovářské a ve Slavičíně, tamní organizátoři je však
postupem doby ukončili. Jako pořadatelé jubilejního „Setkání“ můžeme být hrdí, že jsme
v našem krásném městě udrželi tradici ojedinělou v celé České republice.
Letošní „XXV. setkání čs. válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci“ bude
zahájeno v 10 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Hosty uvítá starosta města Stanislav
Mrvka, následovat budou proslovy dalších účastníků, v podání JH swingu bandu zazní
hudební evergreeny z válečných let. V 11:15 hodin v konferenčním sále Muzea
Jindřichohradecka přiblíží Pavel Kofroň z Jindřichohradecké televize ve svém sestřihu
všech předcházejících dvacet čtyři ročníků. Hosté se pak budou moci odebrat na prohlídku
kostela sv. Jana Křtitele a přilehlého minoritského kláštera. Od 12,30 hodin proběhne
pietní akt u Památníku letců na nábřeží Ladislava Stehny, kde budou vzpomenuta jména
všech čs. válečných i zahraničních letců, kteří se v minulosti zúčastnili v Jindřichově
Hradci akcí Klubu historie letectví. Na závěr přítomné pozdraví průletem nad Památníkem
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letců piloti místního Aeroklubu. Akci jako každoročně pořádá Klub historie letectví ve
spolupráci s městem Jindřichův Hradec, Muzeem Jindřichohradecka, 44. lehkým
motorizovaným praporem, a to za podpory Aeroklubu Jindřichův Hradec, místního Klubu
výsadkových veteránů a Čs. obce legionářské. Svou účast na akci přislíbili váleční letci
generál Emil Boček z Brna, plukovník Alois Dubec z Luhačovic a Jiří Kafka z Prahy,
stejně jako mnozí pováleční vojenští a sportovní piloti.
Vážení čtenáři Deštenského zpravodaje. Srdečně vás zveme v sobotu 25. srpna 2018 na
setkání nejen s těmito bájenými muži ve slušivých modrých uniformách!
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! Krásné léto vám všem!!!
Vladislav Burian

Foto: Památeční fotografie ze setkání v roce 2017. Zleva: Pilot-kosmonaut/náhradník
plukovník Oldřich Pelčák, válečný letec plukovník Alois Dubec zdravící se s Hanou
Ludikarovou žijící v Anglii, vdovou po válečném letci 311. čs. bombardovací perutě
generálu Marcelu Ludikarovi. Uprostřed stojí Petr Ludikar, který na toto setkání přiletěl
z Kanady. (Foto: Jana Burianová)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------PÁR PERLIČEK NA TÉMA ODPADY (ZEJMÉNA PLASTOVÉ)
Na internetu jsem se v poslední době dozvěděl pár informací, které mne
zaujaly, a tak bych se chtěl o ně podělit s čtenáři Zpravodaje.
„Evropská komise navrhuje úplný zákaz jednorázových plastových
příborů, nádobí a brček“. Může se to zdát jako prkotina, ale jestli jste
někdy byli v McDonaldu nebo KFC (mimochodem podniky, kterým se
obloukem vyhýbám), tak byste viděli, že to taková prkotina není, že ta
spotřeba je ohromná, nehledě na tu kulturu stolování. Zatímco v pravé
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české jídelně, bistru či bufetu se najíte z porcelánového talíře a kovovým příborem, tak
v těchto „importovaných“ jídelnách je vše v plastu. Brr. A reklama v televizi nám to
servíruje ještě jako něco pomalu nóbl. Vyjmenované druhy plastových výrobků na jedno
použití jsou jen tři z celkem deseti, jichž se má zákaz týkat a naši zástupci hnutí
Greenpeace navrhují doplnit i jednorázové plastové jídelní boxy a kelímky. Takže přeci
jen se něco v tom omezování plastů začíná dít.
„Členské státy EU budou také povinny zajistit sběr 90% plastových lahví od nápojů, např.
systémem vratných záloh.“ V předchozích článcích jsem psal, že samotné třídění odpadů
není samospasitelné, ale že je třeba zejména omezit výrobu a spotřebu plastových obalů. A
toto je další dobrý krok k omezení plastových odpadů. A jak se k tomu staví naše
Ministerstvo životního prostředí? O zálohování PET lahví neuvažuje. Naopak stále sází na
rozvoj systému sběru v pouličních kontejnerech. V některých zemích EU je však již
zálohování PET lahví nebo plechovek běžné. Myslím si, že při vrácení PET lahví do
obchodu by byla větší jistota, že budou využité opět jako nápojové obaly, a že neskončí ve
spalovnách, jako se tak děje s plastovými obaly často nyní.
Na internetu jsem našel stránku www.bezobalu.org neziskové organizace, jejímž heslem je
„Kupujme jídlo, ne odpad!“ Jedná se o síť obchodů, kde lze nakoupit zboží (potraviny,
drogerii) do přinesených obalů. Zatím však jsou to prodejny ve větších městech a
potraviny v kvalitě bio, tedy pro běžného spotřebitele dražší. Přesto si myslím, že se jedná
o zajímavý nápad, který je možné rozvíjet. I když se samozřejmě nejedná o nic nového a
převratného. Jako kluk jsem na vesnici chodil pravidelně do obchodu s bandičkou na
mléko, kupovalo se krájené máslo, kysané zelí přímo ze sudu a podobně. Obdobou jsou
Kružíkovic sypané potraviny, kde vám prodají do vlastních krabiček, skleniček, látkových
nebo papírových pytlíků.
Na závěr ještě jednu perličku. Na pražském Hlavním nádraží jsou koše na tříděný odpad.
Potom přijede úklidová firma a všechno sesype dohromady a odveze. Marketingová
manažerka této úklidové firmy ISS Facility Services se k tomu vyjádřila, že vše je
v pořádku, protože cestující správně netřídí, tudíž oni sami následně třídí odpad až ve
sběrných dvorech. Hledal jsem, o jakou firmu se to jedná, a zjistil jsem, že uvedenou firmu
vlastní dánská společnost a jednatelem je nějaký Estonec. To už si ani ten úklid nejsme
schopni zajistit sami, že na to potřebujeme mezinárodní firmu? Nebo že by to byl takový
dobrý byznys?
Ant. Stára
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiskové prohlášení Jana Zedníka k vlastnictví bytových jednotek v Mostě
Vždy jsem si zakládal na slušnosti a dobrých mezilidských vztazích, proto jsem se po
původním váhání rozhodl reagovat na vytvořený mediální příběh poškozující mé dobré
jméno, který mě neoprávněně dává do spojitosti s nekorektními praktikami některých
vlastníků nemovitostí, tzv. obchodníků s chudobou.
Pořízení nemovitého majetku pomocí hypotečních úvěrů za účelem pronájmu není možné
v demokratické společnosti považovat za nelegální, nepoctivou či dokonce snad skandální
aktivitu. Rozhodně ne v mém případě, když nájemné dosahuje v mnou vlastněných bytech
v médiích propírané lokalitě Most v průměru nižších hodnot, než jaké jsou v dané lokalitě
u bytů v osobním vlastnictví obvyklé. I proto je spojování mé osoby s byznysem s
chudobou, tedy se zneužíváním systému, zcela nepravdivou mediální zkratkou. A
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považujeme snad v České republice legální nákup nemovitosti skrze hypoteční úvěr a její
následný pronájem za férové nájemné za morálně či jakkoli jinak odsouzeníhodný čin?
Do nemovitostí na pronájem jsem začal investovat ještě před nástupem na asistentskou
pozici v Evropském parlamentu. Upozorňuji na skutečnost, že se v mém případě jedná
vždy pouze o bytové jednotky v osobním vlastnictví v různých částech města, kdy pouze
část z nich je v lokalitách, které se označují za vyloučené. Ale vždy se jedná pouze o
bytové jednotky, do jejichž oprav každý měsíc investujeme, nikoliv o ubytovny či
neobyvatelná ghetta! Navíc máme v Mostě mezi nájemníky, předsedy společenství
vlastníků bytových jednotek, správci a orgány veřejné správy výbornou pověst, kterou
jsme si vybudovali naším mnohaletým slušným, poctivým a zodpovědným přístupem ke
všem zúčastněným stranám i lokalitě jako takové.
Jako konkrétní příklad našeho zodpovědného chování lze uvést přístup k nájemníkům,
kteří začnou narušovat klidné soužití obyvatel domu, např. rušením nočního klidu. Tito
nájemníci jsou od nás upozorněni, aby své chování vůči okolí zlepšili. Pokud ve svém
chování i přes další upozornění pokračují, ukončíme s nimi po vzájemné dohodě či
uplynutím smlouvy na dobu určitou nájemní vztah i přes to, že to jsou z hlediska placení
nájemného naprosto bezproblémoví nájemníci. Neřešíme tak pouze ekonomickou stránku
pronajímání, ale záleží nám i na dlouhodobě udržitelném rozvoji dané lokality a na
dobrých sousedských vztazích. Tímto korektním přístupem k okolí našich bytů současně
ochraňujeme naši dlouhodobou investici tak, aby se z dané lokality nestalo neobyvatelné
ghetto. Někdy skutečně stačí pouze jedna rodina narušující klid bytového domu a z
klidného domu se začne stávat dům hrůzy, pokud vlastník bytu s problematickým
nájemníkem nezačne situaci včas řešit. Kdyby se tak zodpovědně jako my chovali všichni
vlastníci bytů, ubyla by drtivá většina problémů daných lokalit a časem by lokality ani
nemusely být považovány za problematické.
Chtěl bych zároveň využít této mediální příležitosti, aby toto téma nebylo jen o pokusu
dehonestovat mou osobu, nýbrž aby bylo konečně konstruktivně uchopeno a využito pro
odstranění slabých míst systému, v kterých může skutečně docházet ke zneužívání
solidarity společnosti s potřebnými. Budu pro racionální a konstruktivní debatu o vyřešení
nešvarů v oblasti sociálního bydlení rád k dispozici, neboť jako slušnému vlastníku mne
tyto nešvary trápí stejně jako ostatní občany. Věřím totiž, že i v těchto lokalitách se dá
nabízet služba nájemního bydlení slušně a odpovědně k užitku celé společnosti a my se o
tento poctivý přístup od začátku snažíme. A spíše jsem doufal, že jestli si mne v této
souvislosti média někdy všimnou, bude to právě kvůli mé snaze být pozitivním příkladem.
Za upozornění na jakoukoli mou konkrétní chybu budu velmi rád a hned ji napravím.
Budu rád, když sdělovací prostředky přestanou na mé aktivity nahlížet a priori negativně a
tendenčně jen proto, že se jedná o oblast Mostecka, kterou jako celek určitě nelze paušálně
nazývat vyloučenou lokalitou, a dále protože jsem zaměstnán jako asistent poslance.
Děkuji médiím za budoucí zájem o korektní informování v této věci.
Závěrem dodám, že po rozhovoru s Martinem Kubou a dalšími kolegy z ODS jsem se
rozhodl dočasně pozastavit své členství v ODS a vzdát se i kandidatury v těchto
komunálních volbách. Členství pozastavím do doby, než se mi podaří vše kolegům
vysvětlit, s čímž v ODS začnu až po komunálních volbách, aby nyní měli dostatek
prostoru pro práci v kampani.
Všechny výše uvedené skutečnosti o nepravdivém spojování mého jména se zneužíváním
systému státních příspěvků na bydlení a jinými nekorektními praktikami některých
nepoctivých vlastníků nemovitostí jsem připraven doložit. Rovněž jsem přesvědčen, že
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
- 19 -

nejenom před kolegy z ODS a panem Jiřím Pospíšilem prokážu, že nedělám nic
nelegálního ani nepoctivého a mé jméno bude definitivně očištěno.
Jan Zedník dne 24.7.2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------CYKLOVÝLET NOVÁ BYSTŘICE
Jelikož je léto v plném proudu, tedy doba na výlety jako stvořená, navíc se čím dál více
rozmáhá cykloturistika, chtěl bych jeden výlet doporučit, a to do Nové Bystřice.
Do Jindřichova Hradce se dostaneme
nejkratší cestou přes Lodhéřov a dále,
jelikož nerad jezdím po stejné cestě
tam i zpátky, volil jsem rovněž
nejkratší cestu, tedy po dosti
frekventované hlavní silnici. Tuto cestu
však s ohledem na velký provoz příliš
nedoporučuji. Před opuštěním J.
Hradce stojí za zmínku chráněné území
Pískovna na bývalém vojenském
cvičišti za hřbitovem ve Vídeňské ulici
s výskytem vzácných druhů rostlin a
živočichů, dále hezká hřbitovní kaple
před Horní Pěnou, pěkný rybník Dřevo s možností koupání, Boží muka za Číměří a
zejména židovský hřbitov před Novou Bystřicí s náhrobky z let 1880 až 1934.
Samotná Nová Bystřice stojí rozhodně za prohlídku. Při cestě nejdříve zaujme budova
základní školy, svojí majestátností připomínající nějaký zámek. Kolem kostela sv.
Kateřiny se dostaneme na náměstí, které je v současné době v rekonstrukci. Uprostřed
náměstí je hezká kašna se sochou sv. Lukáše a morový sloup. Nedaleko náměstí je kostel
sv. Petra a Pavla, zámek, který je však nepřístupný, a hezky upravený park mj. s vzácným
chráněným stromem kalopanaxem pestrým a se starým pivovarem, který je sice
památkově chráněný, ale hrozí zřícením. O kousek dále je konečná stanice úzkokolejné
dráhy, kde jsem byl ale trochu šokovaný dvojjazyčným názvem na budově nádraží. Je zde
též muzeum úzkokolejky. Asi 100 m od náměstí nalezneme zbytky městských hradeb a
nedaleko od nich v areálu
bývalé textilky Alma velmi
rozsáhlé Muzeum veteránů a
nově otevřený minipivovar.
Sládek Vainar, původně
působící v dnes uzavřeném
pivovaru Černý orel v J.
Hradci, zde v 500 l varně vaří
4 druhy piv. Můžete zde na
místě
ochutnat
lehkou
desítku, posedět se dá i
venku, ale dvanáctku či
nějaký
speciál
bych
doporučoval
vzít
raději
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s sebou. Pokud zjistíte, že je čas na oběd, tak možnosti jsou zejména na náměstí a
v Žižkově ulici restaurace se zajímavým názvem Ubrousku prostři se!
Během několika řezbářských sympozií vznikly dřevěné
sochy, které jsou rozseté po celém městě, ale také kolem
silničky na Hradiště, kudy jsem se vydal na zpáteční
cestu. Tuto cestu doporučuji, zde moc aut nejezdí, cesta
je lemována stromy, je zde i starý vojenský bunkr a od
něj pěkný výhled na celou Novou Bystřici a okolí. Za
Hradištěm v lese je Hamerský vrch. Nevede sem
značená cesta, ale trochu hledání stojí za to - jsou zde
nádherné skály, které využívají i horolezci. Když
vyjdeme z lesa, ocitneme se u zajímavé výklenkové
kapličky a pokračujeme do vesničky Lhota, kde je
několik zajímavých, hezky udržovaných chalup.
Projíždíme přírodním parkem Česká Kanada, takže
kolem silnice jsou jen pastviny a lesy, skutečně moc
pěkná krajina. A dále jedeme přes vesničky Sedlo a
Novou Ves až do Malíkova nad Nežárkou, kde je hned
pět chráněných stromů, přičemž nejzajímavější je druhý
nejstarší akát v jihočeském
kraji. Roste ve dvoře čp. 25,
ale majitelé vás hrdě pustí se
na něj podívat. Potom
přejedeme silnici J. Hradec –
Třeboň a do J. Hradce se
vracíme po cyklotrase kolem
Nežárky.
Cestou
jsou
zajímavé pohledy na řeku
s jejími meandry, jezy a
kvetoucími
stulíky.
Na
Líšném dvoře doporučuji
odbočku na Cupkův mlýn, kde
kromě penzionu a občerstvení
je především velmi zajímavý jez se skalnatým pozadím. A jsme v J. Hradci. Zde bych ještě
doporučil se občerstvit v hospůdce Pod
Hradem, kde je příjemné venkovní
posezení těsně u Nežárky a celá pergola
je porostlá vinnou révou obalenou
hrozny.
Celá trasa měřila 85 km, ale je možné si
kola dovézt do J. Hradce a vyjíždět
odsud. Nebo jednu trasu do Nové
Bystřice absolvovat cyklobusem či
úzkokolejnou dráhou. Kola vám vezmou
a vláčkem je to také pěkný zážitek.
Ant. Stára
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Léto budiž pochváleno!
Tímto rčením jsme v Deštné začali oslavy léta a několika významných výročí už v měsíci
červnu.
Byl to krásný poutní koncert k poctě našeho patrona sv. Jana Křtitele v kostelíčku
v Lázních. Koncert jsme zahájili několika chrámovými písněmi a vyprávěním historie
zdejšího pramene objeveného v roce 1599 a nad ním vystavěném kostelíku a rovněž
činností léčivých lázní „Svatý Jan“ až do požáru v roce 1910.
Úvodní písně zazpívali a zahráli manželé Vlasta a Jaroslav Vlnovi, dále vystoupila paní
Daniela Vrňáková v moravském kroji a vynikající harmonikář a skladatel vtipných písní
Ondřej Vácha. Překvapením bylo hezké vystoupení děvčátek ze ZŠ v Deštné pod vedením
učitelky Hany Bӧhmové a její dcery Jany. Byly to dívky Vendula Smolíková, Tereza
Marešová a Anna Bílková. Společnou hru na zobcové flétny i známé básničky ocenili
návštěvníci dlouhým potleskem. My ostatní účinkující jsme pro ně za odměnu zahráli a
zazpívali každý jednu skladbu, a tak jsme udělali radost zejména dívkám z 1. třídy, které
veřejně vystoupily poprvé. Všichni účinkující byli pak odměněni květinami a sladkostmi.
Vyprávění o historii a zpěv představila Eva Kadlecová na závěr.
Tak jsme oslavili nejen památku sv. Jana Křtitele, ale i 15. výročí od založení našeho
hudebního souboru v Lázních.
Posléze, dne 24. 6. se zde uskutečnila poutní mše svatá k sv. Janu Křtiteli, kde poutníci
zaplnili celý kostel.
Další velké oslavy proběhly v Deštné na náměstí v červenci.
V pátek dne 20. 7. se pro velký úspěch konala v KD ještě divadelní hra „Brouk v hlavě“
od francouzského dramatika Georgese Feydeaua, a tak si návštěvníci prožili opět veselý
příběh z Paříže plný vtipů a smíchu díky našim vynikajícím divadelním ochotníkům v režii
pana Jozefa Juska.
V sobotu 21. 7. proběhly velké oslavy 140. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů
v Deštné. Proběhly zde proslovy k výročí a posvěcení sochy sv. Floriana, patrona hasičů.
Pak už hudba, zpěv a mnoho dalších atrakcí pro děti i dospělé v parku před kostelem sv.
Ottona. Byla představena i nová a velmi zajímavá kniha
„Deštná z minulosti do současnosti“. Mnozí návštěvníci
ochutnali i výborné pohoštění, zejména opékané prasátko
a dobré koktejly.
V neděli 22. 7. proběhl v kostele sv. Ottona nádherný
koncert v rámci XI. ročníku „Českého varhanního
festivalu“. Vynikající varhaník a dirigent Adam Viktora a
sopranistka Gabriela Eibenová, oba známí u nás i
v Evropě, uvedli skladby Claudia Monteverdiho, Johanna
Pachelbela, Pietra Terzianiho a dalších. Kostel byl zcela
zaplněn a koncert měl obrovský úspěch. Proběhl i výklad
o historii kostela.
Oslavy pokračovaly na vernisáži obrazů fotografií a
jiných zajímavostí v předsálí kulturního domu. Touto již
18 let oblíbenou akcí v Deštné nás provedli starosta pan
David Šašek, DiS., dále pan Ing. Petr Janota, starosta místních hasičů. Eva Kadlecová
přiblížila návštěvníkům vystavované exponáty a na závěr zazpívala anglickou píseň o
krásách léta.
Přejeme vám krásné léto a hodně zajímavých zážitků. Za všechny Eva Kadlecová.
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Město Deštná si vám dovoluje
představit novou knihu o Deštné a
Lipovce. Kniha vznikala více než
dva roky a podklady pro vydání
dodalo mnoho z vás. Kniha byla
21. 7. 2018 pokřtěna farářem
Makkou v rámci městských a
hasičských oslav. Knihu můžete
zakoupit na městském úřadě za
cenu 250 Kč.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Město Deštná nabízí k pronájmu elektrokola. Máme k dispozici 4 kusy. Kola si
můžete půjčit po domluvě na tel: 723 734 612 nebo 723 518 377. Cena výpůjčky je
pro osoby starší 55 let 150 Kč na den, pro osoby mladší 55 let 250 Kč na den. Bližší
informace podáme na městkém úřadě.

DEŠTENSKÁ PROČ
Proč se říkalo Traxler park
Na místo, o kterém budu psát, si vzpomene z Deštné už asi málokdo. Ale určitě si na ně
vzpomenou lidé starší generace. Jedná se o park, který vznikl za Deštnou směrem na
Červenou Lhotu, vlevo za mostem. Nyní je tam rovina zarostlá vysokými keři a sběr větví.
Toto místo mělo kdysi úplně jiný charakter. Pamatuji si na velkou rokli začínající vlevo za
mostem. V rokli byly cestičky, u nich lavičky a množství ozdobných keřů a květin. S
kamarádkou Janou Vorlovou (nyní Staňkovou) jsme tam často v neděli chodily na
procházku a připadaly jsme si jako dospělé slečny. Stejně tam chodili lidé hledající klid a
hezké prostředí.
Proč park postupně zanikal, byl zavážen nepotřebným odpadem a sloužil jako obří
skládka, není nikde zaznamenáno. V kronice města Deštná z roku 1948 na straně 29 jsem
našla pouze tyto řádky, cituji: „Byl znovu zřízen park u Šindelkových a nazván Sady
22. února. Říkalo se tam již dříve a říká dosud „V parku“. Znovuzřízen byl tak trochu
diktátem Dr. Traxlera, na úpravě odpracováno mnoho hodin. Za několik let zase zpustl,
má nevýhodnou polohu“. Park tam tedy určitě byl již dříve než v roce 1948.
Doktor Jaroslav Traxler přišel do Deštné 12. 2. 1947 z Vlachova Březí. Protože o jeho
osobě není v kronice žádná jiná zmínka, nebyla tato osoba zřejmě příliš oblíbená ani
významná.
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Přesto je škoda, že tzv. „Traxler park“, jak se mu mezi lidmi říkalo, zanikl a s ním krásná
zákoutí a možnost strávit příjemné chvíle procházkami. Ani já už si nedovedu představit,
že za mostem jsme šli po schodech dolů na procházku. Moje a pozdější generace si toto
místo budou pamatovat už jen jako název rokle, která sloužila jako místo, kam se odváželo
a házelo nepotřebné harampádí.
Ale všechno se vyvíjí, zaniká a zase vzniká.
Jitka Šnorková

Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Rok 1948 –„šťastné nešťastné“ osmičky v naší historii – 1. část
Podle zápisu v kronice bylo z Knihy zápisů o schůzích Akčního
výboru Národní fronty vytrháno tolik listů, že zápisy pokračují až v roce 1950, takže se
budu zabývat ostatními událostmi z tohoto roku.
Zásobovací oddělení – do zásobovacího oddělení byla ustanovena Liběna Hroudová,
nahradila Emiliána Kukačku. Účetní uzávěrky obce, které nebyly provedeny v letech 1940
– 1947, udělal účetní Kampeličky František Buřič. Obec dostala prémii 10 000 Kčs za
vzornou dodávku mléka, peníze byly předány strojnímu družstvu.
Sady 22. února – byl znovuzřízen park u Šindelkových a nazván „Sady 22. února“.
Říkalo se tam již dříve a starousedlíci říkají dosud „V parku“. Na úpravě bylo
odpracováno mnoho dobrovolných hodin. Za několik let zase zpustl, bylo to ovlivněno
nevýhodnou polohou na okraji obce.
Akce „2M“ – Ministerstvo vnitra povolilo v rámci akce „2M“ tyto investice, na něž si
MNV vypůjčil 290 000 Kčs u místní Kampeličky:
- komunikace (obnovení mostu)
25 000 Kč
- úprava potoka a rybníka
45 000 Kč
- právo vodovodní
100 000 Kč
- sociální zařízení (prádelna)
50 000 Kč
- oprava obecních budov
50 000 Kč
- výsadba ovocného stromoví
5 000 Kč
- zalesnění
15 000 Kč
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Ponocný – Václav Pána se vzdal služby, za něho ponocenství přijal školník Josef Foist za
plat 700 korun měsíčně.
Kulturní družstvo – v létě 1948 bylo ustanoveno „Družstvo pro kulturní povznesení
venkova“, mělo 69 členů s 248 podíly po 40 korunách. Cílem bylo postavit kulturní dům.
Počátkem roku 1951 družstvo splynulo s JZD.
Družstevní prádelna – do této prádelny dostal odbor žen při Jednotném svazu čs.
zemědělců elektrickou pračku a ždímačku a na ni měl MNV v rozpočtu 50 000 Kčs.
Budova byla postavena během roku 1948. Stovky hodin odpracovali občané na stavbě
zdarma, platil se jen materiál a dokončovací práce, takže stavba stála zhruba 50 000 Kčs.
V prvních letech, pokud ještě občané neměli vlastní elektrické pračky, sloužila prádelna
velmi dobře svému účelu a byla v provozu od rána do večera. Stroje si obsluhoval každý
sám.
Stavba garáží – v létě 1948 byla ustanovena šestičlenná komise pro stavbu autobusových
garáží u hřbitova. V čele komise byl stavitel Hynek Čadek. Občané zase odpracovali řadu
hodin zdarma. Stavba byla dokončena v roce 1949 a garáže byly předány ČSAD. Dříve
garážovaly autobusy v upravené stodole na MNV, ale velké autobusy, které začaly jezdit
na lince Deštná – Soběslav, se tam nevešly a musely garážovat venku. Do nových garáží
se vešlo 5 velkých autobusů.
Z kroniky vybrala J. Vichrová
Citát nakonec: Jediným neštěstím mnoha lidí je to, že nevědí, jak jsou šťastni.
G. Keller

SPORT
SPORTOVNÍ AKCE VE MĚSTĚ DEŠTNÁ
Tréninky mužů: každý čtvrtek od 18:00 na hřišti.
Memoriál Karla Kadeřábka 18. ročník - turnaj staré gardy sobota 11.8. od 13:00.
Program:
13:00 Deštná - Zruč nad Sázavou
14:15 Sešlost J. Hradec - Kardašova Řečice
15:30
o 3. místo
17:00
finále
Turnaj o putovní pohár TJ Sokola Deštná 53. ročník – sobota 18.8. od 13:00.
Program:
13:00 Deštná - Sviny
14:15 Tučapy - Horní Ždár
15:30
o 3. místo
17:00
finále
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Rozlosování OS mužů sk. A – podzim 2018
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hrací
den
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota

Datum

Domácí - Hosté

26. srpna Sokol Deštná - Dynamo Majdalena
1. září
Chlum u Třeboně - Sokol Deštná
9. září
Sokol Deštná – Hraničář Staňkov
15. září
Loko Velenice B - Sokol Deštná
23. září
Sokol Deštná - Rapšach
29. září
Horní Ždár – Sokol Deštná
7. října
Sokol Deštná – Horní Pěna
13. října
Nová Ves - Sokol Deštná

Začátek Odjezd
15:00
17:00
15:00
13:30
15:00
16:00
15:00
15:30

14:00
15:15
14:00
11:30
14:00
14:45
14:00
13:30

Změna programu vyhrazena. Při domácích zápasech sraz 1 hodinu před začátkem utkání.

Tělocvična
Rozpis všech sportů a cvičení probíhajících v tělocvičně najdete na tomto odkazu:
http://www.destna.cz/telocvicna
Pavel Kučera
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deštná má MISTRYNI SVĚTA!
Martina Zedníková mistryní světa
v hokejbale
Martina Zedníková se 1. července
2018 stala mistryní světa v hokejbale
žen do 20 let. Mistrovství se hrálo od
25. června v Přerově. Z výsledků:
semifinále: Česká republika – USA
5:1, finále: Česká republika –
Kanada 4:1 (Martina má asistenci na
4. gól). V hokejbale, stejně jako v
hokeji, hraje Martina na levé obraně.
Martině se tak konečně splnil sen: být
první na světě! Předtím byla dvakrát
druhá (ve vyjímání ježka z klece v
roce 2008 v Praze a v hokejbale v
roce 2017 v Lovosicích) a jednou třetí
(v hokeji v roce 2014 v Budapešti).
Na fotografii je Martina po vítězném
finále. Martina je pravděpodobně
první mistryní světa pocházející
z Deštné.
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Ordinační doba o prázdninách – MUDr. J. Sedláčková
7-12 (poradna pro miminka 10-12)
Pondělí K. Řečice
7-12
Úterý Deštná
7-12
Středa K. Řečice
Čtvrtek Nemocnice JH 8-12
K. Řečice
13-15
Pátek DOVOLENÁ OD 30. 7. DO 10. 8.
Akutní případy ošetří MUDr. Verdán nebo MUDr. Dražan, nutno předem volat.
Více na stránkách www.pediatr-recice.cz.

LÉKÁRNA DEŠTNÁ
Ibalgin 400 tbl. 100
Přípravek Ibalgin se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při
bolestivé menstruaci, při bolestech svalů a kloubů provázejících
chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je
pohmoždění a podvrtnutí.
Nyní v nabídce lékárny velké balení 100 tablet za cenu 119 Kč
LÉKÁRNA
Deštná, nám. Míru 15, telefon: 608 166 116
e-mail: destna@medipharma.cz
Otevírací doba:
Pondělí
7.30 – 13.00
Středa zavřeno
Čtvrtek
7.30 - 13.00

Úterý

7.30 - 13.00

Pátek

7.30 - 13.00

INZERCE
Restaurace U Kulturního domu Deštná
Otevřeno 10:00 až 21:00
Václav Traxmandl, tel: 607 169 460
Kuchyně, Multikulturní kuchyně
Parkování: Ulice a parkoviště
Nabídka: oběd, večeře, káva a nápoje, piva
plzeňského typu, oblastní Deštenská pizza
Vítáme i zákazníky bez rezervace, Vhodné pro
skupiny, Vhodná pro děti
Jídlo s sebou, Catering
Venkovní posezení s obsluhou
Pořádání srazů, Spousta kulturních a hudebních akcíí, Připojení k wifi
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