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29. ROČNÍK

CENA 10 Kč

Foto B. Kučerová – Masopust v KD Deštná.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři Zpravodaje Deštenska,
v posledních dnech února nás potrápily mrazy, v březnu už se můžeme těšit
na jarní počasí, které by měla přinést jarní rovnodennost, kterou
astronomové vypočítali na 20. březen v 17:15 hodin. V březnu také
oslavíme MDŽ 8.3. a Velký pátek 30.3., který je předzvěstí velikonočního
pondělí 2.4., a je státním svátkem.
Poslední únorové pondělí se konalo první zasedání letošního roku. Na programu bylo 15
bodů. Zastupitelů se sešlo 7, občanů (včetně 3 zaměstnanců) bylo 7. Některé projednávané
body:
- Schválili jsme Směnnou smlouvu s Kamenolomy ČR, kdy směňujeme 3 pozemky města
za 5 pozemků Kamenolomů. Město získané pozemky využije jako les. Kamenolomy
doplatí rozdíl cen pozemků ve výši 391.450,88 Kč. Po zrealizování směny, respektive
jejím zapsání do katastru, uzavřeme Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě, který upravuje
výměru pronajatých pozemků za cenu 5,33 Kč/m2 a rok.
- Rozhodli jsme, že budeme v rámci poskytování dotací postupovat stejně jako
v minulých letech. V rozpočtu je alokováno 80 tisíc Kč a tato částka vychází z předem
avizovaných potřeb. Zatím byly městu doručeny dvě žádosti, které budou vyřízeny.
- Byla schválena Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017.
- Schválila se pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za školkou. V letošním
roce bude realizován prodej jedné parcely. Další se začnou připravovat na podzim a
předpokládáme, že by mohly být k mání ke konci roku 2020 i s přípojkami.
- Projednali jsme smlouvu s E.ON, na základě které se budou realizovat elektrické
přípojky v lokalitě Za školkou pro 13 parcel. Zároveň bude vystavěna nová trafostanice
a přeloženo vedení vysokého napětí do země.
- Rozhodli jsme o daru pro společnost Metha, která se zabývá, na základě spolupráce
s Jihočeským krajem, terénní prací ve věci drogové problematiky. Dar bude poskytnut
ve výši 4.000 Kč, kdy se vychází z metodiky kraje.
Ostatní body jednání naleznete v zápise ze zasedání.
Děkuji všem dobrovolníkům a ochotníkům, kteří se zhostili příprav a realizace masopustu
v Deštné. Také děkuji sponzorům za ceny pro děti: Delana Deštná, Místní akční skupina
Česká Kanada, DoMenum, Stanislav Zelinger.
Děkuji také Janu Hlavsovi, místnímu sochaři a restaurátorovi, který nás metodicky vede
v opravách sakrálních a kulturních památek a připravuje zdarma posudky pro stanoviska
úřadů. V letošním roce budeme realizovat opravy náhrobků a křížů na hřbitově, dále
sloupu u kašny před úřadem.
Stále čekáme na rozhodnutí Ministerstva kultury v naší žádosti o zrušení kulturní památky
– hřbitovní zeď. Všichni víme, že se zeď ve Svatojánské ulici rozpadá, ale do rozhodnutí
MK nemůžeme se zdí zatím nic dělat. Po rozhodnutí připravíme postup oprav – buď stále
jako kulturní památku, což bude velice nákladné nebo už jako stavbu bez ochrany a
budeme ji moci realizovat sami.
David Šašek, DiS., starosta
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jubilantům k významným narozeninám
Paní Růženě
Drsové
Paní Zdeňce
Nacházelové
Panu Janu
Packovi
Panu Jaroslavu D i v i š o v i
Paní Haně
Štefanové

z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do obce vítáme
Pana
Richarda R a t a j e
Našemu novému občanovi přejeme, aby v Deštné nalezl nový domov a byl zde spokojený.
Do života vítáme
Zdeňka Pravence
Malému Zdeňkovi přejeme hodně zdraví, štěstí, radostné dětství a rodičům blahopřejeme.
Blahopřáli jsme

Paní Marie Blažková oslavila krásné 85. narozeniny. Popřáli jí D. Šašek a J. Šváchová.
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Pan Karel Liška oslavil 92. narozeniny. Popřáli mu D. Šašek a Jitka Šváchová.

Pan František Tomšů oslavil 85. narozeniny. Popřáli mu zástupci SDH Deštná J. Brožková
a M. Menčík, za město D. Šašek a J. Šváchová.
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Poplatky za odpady a za psy
Poplatky za odpady jsou nezávislé na čárových kódech (čárový kód vám bude vydán i bez
předchozí platby). Poplatky je nutné zaplatit v těchto termínech:
600 Kč za každého trvale bydlícího občana měl být zaplacen do 15. února 2018!
600 Kč za rekreační chalupu do 15. března 2018
za psa do 31. března 2018: za prvního psa 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 300 Kč; 50 Kč za prvního psa držitele, jehož jediným zdrojem příjmu je
invalidní, starobní, vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod, za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele 75 Kč.
Za odpady i za psy můžete platit hotově do pokladny města nebo bankovním převodem
na účet Města Deštná č. účtu: 0600434339/0800 (Česká Spořitelna Jindřichův Hradec).
Variabilní symbol za odpady nebo za psy je čp. domu (případně do poznámky napište
příjmení a za co platba je, pro naše jednodušší rozpoznání účelu platby).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZPRÁVA TECHNICKÉHO ÚSEKU MĚSTA DEŠTNÁ
Odpady v roce 2018
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden. V březnu to je 5.3. a 19.3.
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) nebo do kontejneru.
V den svozu pak můžete před domem nechat také železný odpad, oleje a tuky v plastové
lahvi označené vaším kódem, drobné elektro.
Sklo – do kontejnerů rozmístěných po celém městě a v Lipovce na stejných stanovištích
jako doposud.
Oblečení, lůžkoviny, ručníky, přikrývky, plyšové hračky, kabelky, batohy a obuv –
vše čisté a zabalené je možné odevzdávat kdykoliv do označeného kontejneru u zadního
vchodu do KD a v Zahradní ulici.
Větve a klestí bez kořenů a země – prostor u transformátoru výjezd na Červenou Lhotu.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad – hnědé popelnice pro domácnosti a
hnědé kontejnery rozmístěné u ostatních kontejnerů. Svoz v průběhu zimních měsíců bude
pravděpodobně v těchto termínech: pátek 16.3.2018.
O vývozu bio odpadu vás budeme informovat rozhlasem (při velkém mrazu se bio odpad
nevyváží, jelikož je v popelnici přilepený).
Tonery a cartridge z tiskáren – box ve vestibulu na MěÚ.
Oleje a tuky – v Zahradní ulici, u zadního vchodu do KD a v ulici Stránská u mostu přes
Strouhu jsou umístěny zelené popelnice na sběr olejů a tuků. Potravinářský olej a tuk se do
nádob vhazuje v uzavřených PET lahvích.
Železný odpad – nádoby jsou rozmístěny u kontejnerových míst:
zadní vchod do KD, most v ulici Stránská, ulice Podfarská, Stránská u pole, Zahradní, U
hřiště, u rybářské stodoly, náměstí pod kašnou, u Aquary, u tržiště, výjezd na Č. Lhotu a
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v Lipovce. Zde je možné odkládat plechovky, víčka a další různé kovové předměty
nacházející se v domácnosti.
Sběrné místo u školní kuchyně bude v březnu 2018 otevřeno poslední sobotu v měsíci
31.3.2018 od 11:00 do 14:00. Mimo tuto dobu je elektro odpad možné odevzdat po
zavolání na telefon 607 937 291 – P. Kučera.
Zde vybíráme pouze tyto odpady:
Elektroodpad (lednice, pračky, sporáky, televize, počítače, monitory, vysavače,
mobily, mikrovlnky, atd.).
Baterie, barvy, spreje, železný odpad, žárovky a zářivky.
Malé elektrospotřebiče je možné také odložit do kontejneru u zadního vchodu do KD a do
kontejneru ve vestibulu MěÚ.
Výpis prací technického úseku města Deštná v únoru 2018:
V čp. 119 pokračujeme s kompletní opravou bytu. Jsou hotové rozvody elektriky a vody,
nové omítky se dokončují, zbývá vyrovnat a položit podlahy, obložit koupelnu a
nainstalovat novou kuchyňskou linku.
Dále pak provádíme pravidelnou údržbu cest, chodníků, budov, vodovodu a úpravny,
kanalizace a ČOV a všeho dalšího nutného pro bezproblémový chod Deštné a Lipovky.

Oprava vodovodu v ulici Sadová.
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Demontáž kamenného sloupu s křížkem před úřadem, z důvodu jeho restaurování.
Upozorňujeme majitele nemovitostí, že před zimou je nutné řádně zajistit vodoměr
před případným poškozením mrazem!!!
V případě prasknutí vodoměru a úniku vody je nutné neprodleně informovat technický
úsek města a co nejdříve provést opravu a následné zabezpečení vodoměru před mrazem.
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Palivové dřevo – ceny v roce 2018
Ceny palivového dřeva:
Měkké dřevo (smrk, modřín, borovice, topol, lípa, atd.)
700 Kč/prm
Tvrdé dřevo (buk, dub, bříza, javor, jasan, atd.)
900 Kč/prm
Větve, samovýroba
138 Kč/prm
Doprava (účtována hodinově)
300 Kč/hod.
Dřevo je dodáváno v 1m polenech, prm = prostorový metr skládaný. Ceny jsou již s DPH.
Pokud máte jakékoliv připomínky nebo náměty na úklid, opravy a úpravy v Deštné a
Lipovce, ozvěte se nám (podatelna@destna.cz, 384 384 231, 607 937 291, osobně).
Rádi s vámi jakýkoliv návrh prodiskutujeme, popř. ho dle možností rozpočtu
zrealizujeme nebo zařadíme do rozpočtu na další rok.
Vedoucí technického úseku Pavel Kučera
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ
Školní karneval
V pátek 9.2.2018 se ve velké tělocvičně uskutečnil již tradiční školní
karneval.
Děti 1. - 4. třídy si připravily masky a na karneval se moc těšily.
Organizaci karnevalu měli opět na starosti žáci 9. třídy. Pro své mladší spolužáky si
připravili různé soutěže a hry. Nechyběla ani promenáda masek a vyhodnocení tří
nejlepších masek. 1. T. Marešová (1. tř.), 2. T. Vichra (4. tř.), 3. K. Řetovská (2. tř.).
Sladké odměny pro vítěze sponzorovalo SRPDŠ – za což mu děkujeme. Součástí
karnevalu byla také diskotéka. Děti si karneval moc užily a odnesly si z něj spoustu
zážitků a sladkostí.
Mgr. Ludmila Říhová, Mgr. Barbora Bednářová
Vlajka pro Tibet
10. března vyvěsí město Deštná a ZŠ a MŠ Deštná z iniciativy zastupitelstva města na
svých budovách tibetskou vlajku. Přihlásí se tím k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet,
jejímž smyslem je připomenout výročí tibetského povstání proti čínské okupaci z r. 1959 a
poukázat na porušování lidských práv v Tibetu komunistickou Čínou. Symbolicky se k ní
připojujeme v roce, ve kterém si připomínáme 100. výročí založení naší demokratické
republiky a temné 70. výročí uchopení moci komunisty. Český národ ve 20. století prošel
zkušeností dvou totalitních režimů – fašistického a komunistického a dvojí okupací –
nacistickým Německem v r. 1939 a komunistickým Sovětským svazem v r. 1968. Dnes, na
rozdíl od Tibeťanů, jejichž kulturu se Číňané snaží systematicky zničit, žijeme ve
svobodné a demokratické zemi. A právě solidarita se slabšími, odhalování bezpráví a
nepodlézání mocným, k němuž Vlajka pro Tibet přispívá, nám pomáhá si svobodu udržet.
K akci Vlajka pro Tibet se v r. 2017 připojilo 740 radnic a 84 škol.
Petr Šulc
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Vážení čtenáři,
na přelom března a dubna letos připadají Velikonoce a s nimi i tradiční Velikonoční
zábava pořádaná rodičovským sdružením při ZŠ a MŠ Deštná. Bude se konat v neděli 1.
dubna od 20 hodin v KD Deštná. Všichni, kteří si zakoupí vstupenku a lístek do bohaté
tomboly, podpoří fond SRDPŠ, ze kterého se přispívá na učební pomůcky, exkurze a další
vzdělávací potřeby žáků a dětí ze školy a školky. Jménem Sdružení rodičů, dětí a přátel
školy zvu všechny, kteří se chtějí pobavit a zároveň přispět na dobrou věc.
Petr Šulc, ředitel školy
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Kam na školu?
V letošním školním roce bude z 9. ročníku ZŠ a MŠ Deštná vycházet celkem 13 žáků,
kteří podávají do konce února přihlášku na střední školy. Jejich výběr je opět poměrně
pestrý.
Dívky vybíraly na středních školách obory veřejnoprávní činnosti, obor veterinářství,
geodézie a katastr nemovitostí, bezpečnostně právní činnost a gymnázium, z učebních
oborů potom kadeřnice, aranžer a kuchař číšník. Chlapci budou zkoušet z maturitních
oborů např. požární ochranu, technické zařízení budov, mechanik strojů a zařízení,
elektrotechnické a strojní obory, z učebních oborů je zaujaly obory nástrojař, opravář
zemědělských strojů, truhlář a rekondiční a sportovní masér.
Termíny jednotných přijímacích zkoušek na střední školy jsou v letošním školním roce 12.
a 16. dubna, budeme tedy všem držet palce, aby se dostali tam, kam si přejí!
Za ZŠ Pavla Havelková

MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v měsíci únoru
V únoru nám platila pranostika: „Únor bílý – pole sílí“. A tak jsme si i nadále užívali
sněhu a zimních radovánek. Hned 2. února si někteří z nás udělali pololetní prázdniny
s rodiči doma.
První středu v měsíci jsme se vydali do Zahradního centra v Jindřichově Hradci, kde nás
čekala krásná odměna za třetí místo v soutěži s vánočním stromečkem.
Ráno před školkou čekal autobus, který nás zavezl na výše zmíněné místo. Již cesta
byla pro některé velkým dobrodružstvím. Zahradní centrum si pro nás připravilo tvořivé
dopoledne. Každý z nás si zasadil cibulku tulipánu a k tomu vyrobil zápich do květináče.
Výrobek jsme si mohli odvézt domů, což nás velmi potěšilo. Po tvoření jsme ještě dostali
k svačině dobrou buchtu s čajem a na cestu domů jsme dostali balíčky s dárky od
Zahradního centra. Byl to prima den, který jsme si moc užili.
Následující den odpoledne se v MŠ konalo setkání rodičů s panem ředitelem ZŠ a
MŠ Deštná. Pan ředitel seznámil rodiče s chodem školy a s průběhem zápisu budoucích
prvňáčků. Rodiče měli možnost se na cokoliv zeptat. Setkání bylo velice příjemné a
přínosné.
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V polovině měsíce února jsme měli jarní prázdniny. Mnoho z nás je prožilo s rodiči
na horách či doma. My ostatní jsme si je užili ve školce, kde jsme netrpělivě čekali, kdy
k nám do školky dorazí masopust.
Celý předposlední týden měsíce února jsme si povídali o zvycích, které masopust
provází, a připravovali jsme se na náš školkový karneval. Karneval jsme si užili 21. února.
V každé třídě jsme si připravili pohoštění a všichni, včetně paní učitelek, jsme dorazili
v maskách. Byla to velká legrace! Celé dopoledne jsme hráli různé hry, za které jsme
dostali odměny.
22. února jsme ukončili kurz plavání, na který jsme jezdili již od prosince a vždy
jsme se na něj těšili. Na závěr kurzu jsme obdrželi tzv. „mokrý diplom“. Nadále jezdíme
na kurz bruslení do Soběslavi a každý pátek probíhá kurz anglického jazyka.
Toto byl náš pestrý měsíc únor ve školce. Touto cestou bychom chtěli poděkovat
Zahradnímu centru v Jindřichově Hradci za krásné tvořivé dopoledne, které si pro nás
připravili. Děkujeme!!! A Vám všem přejeme krásné zimní dny plné sluníčka a co
nejbližší příchod jara.
Učitelky MŠ
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ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ A MŠ DEŠTNÁ
Nabízíme občanům, důchodcům, maminkám na MD, rekreantům a ostatním stravování ve
Školní jídelně Deštná nebo případně i rozvoz obědů. Cena jednoho oběda je 61 Kč. V
případě jakéhokoli dotazu volejte: ředitel ZŠ - 384 384 280, zs.destna@centrum.cz;
vedoucí ŠJ - 384 384 263, sjdestna@centrum.cz.
JÍDELNÍ LÍSTEK BŘEZEN 2018

2.3. PÁ Boršč

Dukátové buchtičky s vanilk. krémem, čaj

5.3.
6.3.
7.3.
8.3.
9.3.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Vločková
Fazolová
Nudlová
Přidělaná
Pórková

Segedínský guláš, knedlík, čaj
Treska s bylinkovou omáčkou, brambor, mrk. sal.
Hovězí maso na zelenině, rýže, čaj
KNEDLÍK
Francouzské brambory s uz. masem, zel. salát, čaj
Špecle se sýrovou omáčkou a kuř. masem, čaj

12.3.
13.3.
14.3.
15.3.

PO
ÚT
ST
ČT

Kmínová
Rybí
Drůbková
Čočková

Čevapčiči, brambor, hořčice, cibule, čaj
Vepř. srdce na smetaně, knedlík, čaj
Pečené kuře, brambor, kompot, čaj
Plněný paprikový lusk, rýže, čaj

KNEDLÍK
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16.3. PÁ Gulášová

Jablková žemlovka, mléko, čaj

19.3.
20.3.
21.3.
22.3.
23.3.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Česneková
Hovězí s cizrnou
Hrachová
Květáková
S kapáním

Vepř. krk. pečená, bramb. knedlík, zelí, čaj
Hov. maso vař., om. z fazol. lusků, knedlík, čaj
Jihočeské rizoto z vepř. masa, okurka, rajče, čaj
Krůtí maso na žampionech, těstoviny, čaj
KNEDLÍK
Dušený špenát, vepř. krk, brambor, čaj

26.3.
27.3.
28.3.
29.3.
30.3.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Krupicová
Z vaj. jíšky
Z mích. luštěnin
Kapustová
SVÁTEK

Bratislavské vepř. plecko, knedlík, čaj
Hov. maso na česneku, bramb. kaše, okurka
Vepř. maso na kmíně, rýže, čaj
Mletý řízek se sýrem, bramborový salát, čaj

KNEDLÍK

Z NAŠÍ KNIHOVNY
Dobrý den, vážení čtenáři,
pomaloučku a polehoučku začíná klepat na okna jaro. Zatím to sice
vypadá, že se zima vlády jen tak nevzdá, ale přesto je už jaro ve
vzduchu cítit. I ptáci se ozývají trošku veseleji, jako by měli za úkol jaro
přivolat. Pomalu se začínáme těšit na práce na zahradě, na výlety nebo jen tak na posezení
na lavičce. Na jaře je tak nějak na světě veseleji, nezdá se vám? Každý den je v přírodě
připraveno nějaké překvapení, jeden den je na zemi jen dosud spící od sněhu pomačkaná
tráva, druhý den se zazelená, příští den už je ozdobena sedmikráskami a za pár dnů
opatrně vystrkují hlavičku poupata jarních květin. Stačí pár paprsků slunka a poupata se
dívají na svět svými barevnými hlavičkami a přivolávají úsměv a dobrou náladu. V
knihovně pro vás máme také pár překvapení v podobě nových knih. V únoru jsme jich pro
vás nachystaly šestnáct. Za loňský rok nám do knihovny přibylo 46 knih různých žánrů.
Některé pro čtenáře koupil městský úřad a některé jsme dostali darem. Děkujeme za ně. Je
milé, když lidé přinesou knihu s tím, že pro ni nemají doma využití, místo aby ji hodili do
kontejneru.
Velice nás potěšilo vyjádření jedné čtenářky, že máme moc pěkné knihy a že neví, kterou
vybrat dřív. Máme také radost, když nějakou knihu doporučíme a čtenář ji vrací s tím, jak
se pěkně četla a jak ho příběh oslovil. Je totiž dost těžké nakupovat knihy. Pro sebe
bychom si jich nakoupily dost, ale vybírat tak, aby zaujaly co nejvíce čtenářů, to je velice
těžký úkol. Přivezeme knihy a netrpělivě čekáme několik týdnů, jak na ně čtenáři
zareagují. Jsme trošku ješitné, ale zrovna dnes jsme sklidily pochvalu za několik
doporučených knih.
Ještě jednu zajímavost: v jedné staré knize jsme našly vlepený knihovní řád. Přečtěte si ho
s námi. Jednoduché, že? A přitom je tady všechno podstatné. Dnes máme počítače a jiné
vychytávky, které mají usnadnit život, místo toho si život komplikujeme různými pokyny
a návody a zákony, ve kterých se člověk ztrácí.
LiSt
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ZA DEŠTENSKÝMI ŘEMESLY
Deštná truhlářská
Nebyly to jen Ledenice a Lišov, chlubící se dlouhodobou
truhlářskou tradicí. Byla to i naše Deštná, kde bylo v určitou dobu
množství truhlářských mistrů. Ve stručnosti zde zmíním údaje z
historických zápisů. Víme, že už ve 12. století se truhláři (výroba
truhel), odloučili od tesařů. Později vznikaly truhlářské cechy,
například r. 1569 v Třeboni, 1580 v Jindřichově Hradci. Za vlády Slavatů pracovali r. 1674
v Deštné tři truhláři, dva koláři a dva bednáři. Patrně jich ve století 18. přibylo, protože
před rokem 1750 je v Deštné cech truhlářů a kolářů. Zvlášť šikovným byl místní truhlář
Ondřej Caplunger, který v roce 1758 postavil hlavní oltář v kamenickém kostele Všech
svatých.
Truhlářská výroba dále pokračovala. Držitelem truhlářských tradic byl rod Štiplů, jehož
předek přišel do Deštné koncem 18. století z hradeckého panství. Jeho syn Josef se
věnoval truhlářství v roce 1800. Od něho vedla nepřetržitá řada truhlářů až k Vojtěchu
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Štiplovi (1872-1957), který pozvedl řemeslo na uměleckou úroveň; díla dodával do
zámků, kostelů i muzeí. Prosperující dílnu byl přinucen uzavřít v roce 1950.
Deštenští truhláři měli praxi z Vídně, ale přece jen o kvalitní dražší nábytek nebyl
takový zájem. Přesto se jejich kusy vyšší kvality, s řezbami a intarzií, zachovaly ojediněle
v domácnostech. Známými truhláři v Deštné a okolí byli bratři Červených. Alfons (18891958) a Václav (1892-1963), se věnovali výrobě uměleckého nábytku na zakázku, třetí
bratr František (1894-1970), byl mistrem kolářským.
Dlouhá léta u nás pracovali truhláři Vorlové v čp. 47. Již v roce 1848 zde má živnost
Martin Vorel (zemřel r. 1906), potom jeho synové.
Je zaznamenáno, že při velkém požáru celé Táborské ulice v roce 1901, otec Martin se
synem Janem tak zachraňovali truhlářské nářadí, že sami málem uhořeli. Velký "boom"
měly truhlářské živnosti po skončení Velké války, v letech 1920-1921. Vedle již
zavedených truhlářů ohlásilo novou živnost dalších šest truhlářů. Jak jim šlo řemeslo
přesně nevíme, ale většina z nich měla základ obživy ve svém zemědělském hospodářství.
V dalších létech se počet truhlářských živností mění, podle toho, zda "silní" mistři
dokázali získat zakázky.

V truhlářské dílně Jana Kadeřábka v Deštné čp. 238 (asi r. 1927)
Zleva: Jan Kadeřábek, syn Jiří, dcera Marie, vzadu tovaryš Skřivan z Červené Lhoty,
vpravo Václav Brus a Josef Brus, dcera Helena Kadeřábková, tovaryš Karel Camrda
ze Světců.
Po útlumu podnikání v druhé světové válce, drželo v roce 1945 v Deštné řemeslo šest
truhlářských mistrů: Václav Brus čp. 10, Vojtěch Štipl čp. 68, Jan Kalkus čp. 88, František
Kvapil čp. 113, Vojtěch Pána čp. 228, Jiří Kadeřábek čp. 238. Následná úřední likvidace v
padesátých létech 20. století zrušila všechny jmenované živnosti až na dílnu Vojtěcha
Pány, který dále provozoval truhlářství téměř do své smrti v roce 1980.
V novější době ožila truhlářská práce u nás v dřevozpracujících družstvech v dílně u
Brusů v roce 1951. Později zdejší truhláři přešli k družstvu JIPRO (deštenská odbočka
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sídla v Lomnici nad Lužnicí), s provozovnou v Deštné. Výroba skončila odchodem většiny
truhlářů do důchodu.
Po delším čase navázaly na deštenskou truhlářskou tradici nové podnikatelské subjekty.
Truhlářští podnikatelé svojí kvalitní prací získávají zakázky z Deštenska i z dáli.
Přejeme jim úspěchy v práci, kterou propagují nejen řemeslné umění, ale i truhlářskou
pověst města Deštné.
Dětská vzpomínka: Hraji si na podlaze se špalíky v naší dílně, otec hobluje "štospanem"
dřevo na "hoblponku" a zpívá o řemenáři, který si namlouval dceru ze mlejna. Pomáhám
mu zpívat písničku, kterou si dodnes pamatuji.
F.K.

LÉKÁRNA DEŠTNÁ
Brufen 400 tablet 30
BRUFEN 400 působí proti bolesti, snižuje zvýšenou
teplotu a má protizánětlivý účinek. Přípravek je určen
na mírnou až středně silnou bolest, např. bolest hlavy,
včetně migrény, menstruační bolest, bolesti zad, zubů,
pooperační bolesti a bolesti při pohmoždění nebo
podvrtnutí. Dále se užívá při bolestech svalů a kloubů
při chřipkových onemocněních a ke snížení horečky.
Potahované tablety BRUFEN 400 jsou určeny pro dospělé a dospívající od 12 let.
Nyní v nabídce lékárny za cenu 48 Kč.

LÉKÁRNA Deštná
nám. Míru 15, Telefon: 608 166 116, e-mail: destna@medipharma.cz
Otevírací doba: každý den mimo středy od 7:30 do 13 hodin
KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS
Oznamujeme zatím známé akce v KD Deštná:
03.03.2018 Goldoniáda – DS Jablonský 17.03.2018 Myslivecký večírek
01.04.2018 Velikonoční zábava
21.04.2018 Brutus koncert
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Velikonoční koncert
V pondělí dne 2. dubna 2018 od 15 hodin se bude konat Velikonoční hudební setkání
v kostelíčku sv. Jana Křtitele v lázních v Deštné. Do vyzdobeného kostelíku bude možné
nahlédnout přes mřížoví 1. a 2. dubna od 11 do 16 hodin. Přejeme všem hezké
Velikonoce!
hudební soubor sv. Jana Křtitele
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 Zpravodaj Deštenska
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ÚNOR V LETECKÉM MUZEU DEŠTNÁ
OČIMA KHL
Během února se členové Klubu zaměřili především
na dvě oblasti své zájmové činnosti: na práci v Leteckém
muzeu Deštná a především na zahájení renovace repliky
stíhacího Spitfire Mk.V, který se časem stane jedním z hlavních exponátů deštenského
muzea.
Na počátku února se kolegové Vladimír Vondrka, Jaroslav Vobr a Radek Novák vydali
do Leteckého muzea Deštná připravit vitríny pro vystavení nově získaných exponátů.
Posléze jsme v muzeu spolu s Miroslavem Homolou a Jaroslavem Vobrem zahájili čištění
vystavených exponátů. V této souvislosti se musím přiznat k pozitivně překvapivému
poznání, kdy jsme v pokladně muzea objevili rozpis služeb na úklid expozic ze strany
průvodců. Za to jim patří, i s odstupem času, naše velké díky!
V polovině února 2018 zahájili členové Klubu historie letectví Jindřichův Hradec
rozsáhlou renovaci repliky válečné stíhačky Spitfire Mk. V. Z důvodu náročnosti odborné
práce a díky vysokým finančním nákladům bude letoun k vidění s největší
pravděpodobností až od května 2019.
Rád bych nyní připomněl několik základních faktů o tomto stroji. Klub se stal nejméně
na dvacet let nájemcem repliky stíhacího stroje, který hrál jednu ze statických rolí ve filmu
Tmavomodrý svět. Spitfire byl speciálně vyroben pro příběh z autorské dílny Jana a
Zdeňka Svěrákových o československých válečných letcích RAF. Při natáčení útoku
stíhaček Luftwaffe na britskou základnu RAF letoun z větší části shořel. Ve značně
poničeném stavu získal Spitfire před osmnácti lety Zdeněk Pleticha. Nechal jej na vlastní
nemalé náklady zrestaurovat a poté umístit do hangáru na letišti v Praze - Točné. Časem
byl nucen přesunout stroj na volnou travnatou plochu letiště, kde však utrpěl mrazem a
slunečními paprsky vážné škody na celé konstrukci a povrchové laminaci. Jedná se o
letoun v měřítku 1:1, rozměrech přibližně 9,5 metrů délky a 11 metrů rozpětí křídel,
vyrobený ze dřeva, polystyrenu a natřený kamuflážní barvou, která mu dodává autentický
vzhled. Trupová imatrikulace „YT“ řadí stroj od září roku 1939 k 65. stíhací peruti „East
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India“, u níž během 2. světové války operačně působilo celkem deset československých
pilotů. Záměrem nynější rekonstrukce je vytvořit na letounu takovou kamufláž a
imatrikulaci, aby mohl být přiřazen k některému z válečných letců z Jindřichohradecka.
Letoun byl z Prahy do Jindřichova Hradce přepraven v listopadu 2016 a do poloviny
ledna 2018 byl uložen na bezpečném místě. Za tuto dobu se členové Klubu pokoušeli
získat od sponzorů finanční prostředky na bezpodmínečně nutnou rozsáhlou renovaci. I
když potřebná částka zatím k dispozici není, od poloviny února 2018 opravy začaly. Jedná
se o práci svépomocí a s vírou, že se celé dílo podaří. Vedoucím renovačních prací je člen
Klubu Radek Novák, zkušený letecký modelář, kterému prozatím asistovali Jaroslav
Hrůša, Vladimír Vondrka, Miroslav Homola, Vladimír Běhal, Karel Maršík a Vladislav
Burian. Z celého letounu byl odstraněn původní „papírový“ potah s válečnou kamufláží
stroje, koncem února pak započalo kitování a přebrušování poškozených částí trupu a
křídel. V této fázi se prozatím práce na restaurování Spitfire dočasně pozastavily.
Průběžně informaci o opravách bude možné získat mimo jiné na webu našeho klubu:
www.khl-jhradec.cz.
V pondělí 19. února 2018 nás zastihla smutná zpráva o úmrtí dlouholetého přítele
Klubu, sedmadevadesátiletého válečného veterána, brigádního generála Miroslava
Liškutína. Během války působil v řadách britského Královského letectva RAF u řady
stíhacích perutí, především však u 312. československé, se kterou se mimo jiné zúčastnil
19. srpna 1942 operace Jubilee u francouzského přístavu Dieppe. Miroslav Liškutín se po
válce vrátil do rodného Československa, avšak hrozba z možných komunistických
perzekucí jej přiměla k návratu do Velké Británie. Tam jsme se s M. Liškutínem
několikrát setkali. Nejprve během naší „Expedice Exeter“ v červnu 2003 v městečku
Fareham, kde žil se svojí rodinou, naposledy 16. června 2018 v rámci „Expedice
Hawkinge“ v české rezidenci v Londýně. Ten den jsme byli spolu za náš Klub přizváni s
kolegou Radkem Novákem k účasti na slavnostním předávání vojenských vyznamenání
z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana posledním československým válečným
letcům žijícím ve Velké Británii. Mezi pěti oceněnými byl také generál Miroslav Liškutín.
Pane generále, bylo nám velkou ctí, že jsme se spolu mohli setkat a vždy jste pro nás byl
nejlepším přítelem. Moc si toho vážíme. Čest Vaší památce!
Na březen připravili členové Klubu do konferenčního sálu Muzea Jindřichohradecka
zajímavou besedu s jedním ze dvou Čechoslováků, kteří se měli před 40. lety vydat do
kosmu. Prozatím pouze dva Češi totiž byli natolik dokonale vycvičeni k letu do vesmíru,
že mohli počátkem března 1978 splnit svůj čestný úkol. Během finálního rozhodování
nakonec sovětské velení upřednostnilo dvojici složenou z Rusa Alexeje Gubareva a
Čechoslováka Vladimíra Remka. Černý Petr zůstal v rukou Oldřichu Pelčákovi a Nikolaji
Rukavišnikovi. Statut kosmonauta však mají právem oba naši vojenští piloti.
Do kosmického programu Interkosmos bylo přihlášeno několik bývalých
socialistických států, včetně Československa. Pro let do vesmíru byla v roce 1976 vybrána
skupina čtyř našich zkušených vojenských letců. Po náročných testech a vyšetřeních
zůstala na finální přípravu letu již jen dvojce Remek a Pelčák. Oba byli přiděleni k ruským
kosmonautům a dlouhé měsíce cvičeni v Hvězdném městečku ve Středisku přípravy
kosmonautů J. A. Gagarina poblíž Moskvy. Počátkem roku 1978 bylo rozhodnuto, že do
kosmu poletí Vladimír Remek a Alexej Gubarev. Dodnes není jednoznačně známo, proč
padlo právě toto rozhodnutí. Desítky let se spekuluje o tom, že Remek dostal přednost,
jelikož splňoval podmínky československého občana: jeho otec byl Slovák, působící ve
vysokých vojenských funkcích, matka byla Češka. Remek, narozen v Českých
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Budějovicích, se stal 87. kosmonautem světa, prvním z jiné země, než ze Sovětského
svazu či USA. Let k vesmírné stanici Saljut 6 na kosmické lodi Sojuz 28 se uskutečnil
přesně před čtyřiceti lety, 2. března 1978. Trval 7 dní, 22 hodin a 17 minut.
I když zůstal O. Pelčák náhradníkem, absolvoval celý kosmonautický výcvik a byl
100% připraven k letu do vesmíru. Nejspíše politici rozhodli jinak. Po návratu do vlasti
působil v řadě velitelských funkcí, byl pilotem Leteckého zkušebního odboru Vzdušných
sil AČR v Praze-Kbelích. Roku 1999 odešel do důchodu, ale nadále pracuje pro letectvo.
Plukovník Pelčák je vynikajícím člověkem, umí poutavě vyprávět o svém životě
vojenského pilota i přípravě k letu do vesmíru. Je také pravidelným účastníkem „Setkání
čs. válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci“.
Zveme vás všechny co nejsrdečněji na besedu „PILOT-KOSMONAUT OLDŘICH
PELČÁK“, která se uskuteční v pátek 23. března 2018 od 18 hodin v konferenčním
sále Muzea Jindřichohradecka pod záštitou starosty města Stanislava Mrvky. Akci u
příležitosti 40. výročí letu prvního Čechoslováka do vesmíru doplní promítání historických
fotografií ze života pilota-kosmonauta Oldřicha Pelčáka. Vstup je volný.
Klub, pracující v počtu čtrnácti členů, pravidelně informuje veřejnost o svých
aktivitách prostřednictvím nejrůznějších regionálních i celorepublikových médií.
K propagaci této zájmové organizace a její práce slouží rovněž webová stránka www.khljhradec.cz a profil na facebooku Letecké muzeum Deštná, kde je možné získat informace
o připravovaných akcích či ohlédnutí za uplynulými lety činnosti.
Vladislav Burian

Členové Klubu historie letectví a jejich přátelé krátce po přestěhování repliky Spitfire,
13. leden 2018. (Archiv KHL J. Hradec)
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Oldřich Pelčák (vpravo) a Nikolaj Rukavišnikov, březen 1978. (Archiv: O. Pelčáka)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V DEŠTNÉ – 3. DÍL
Tak jsem zjistil, že sliby, chyby. A že není dobré mít jiný názor (to však není nic nového).
Také že bych neměl už asi nic do Zpravodaje psát. Navíc jsem veřejný nepřítel, který chce
zrušit školu a snížit odměny zastupitelů. Říkal jsem si, že snad na to vše ani nebudu
reagovat, ale na některé věci prostě musím.
Ale popořádku. Když jsem slyšel a četl, že pokud se týče zavedení nového odpadového
hospodářství, může se k tomu každý vyjádřit a zeptat se, využil jsem toho. Ovšem, když
jsem položil několik otázek, opakovaně jsem na ně nedostal odpovědi a místo toho jsem
byl nesmyslně napaden. Ani zastupitel Přibyl, ani p. starosta mi opětovně neodpověděli na
otázky, které mě zajímaly. Místo toho se snažili můj článek rozcupovat na kousky. Jejich
reakce jsou však naprosto nesmyslné. Domníval jsem se, že Zpravodaj je zde mj. i
z důvodu, aby v něm občané vyjádřili své názory. To, že jsem zde napsal řadu otázek, bylo
zjevně tím, že tyto nedokázalo zastupitelstvo s předstihem, ale jak se ukázalo, ani
dodatečně, objasnit. Samozřejmě, že bych se rád zeptal i na zastupitelstvu, jenže v prosinci
bylo v pracovní den v dopoledních hodinách, v lednu nebylo vůbec a v únoru až po
uzávěrce. Navíc si myslím podle řeči s jinými občany, že ty otázky a zejména odpovědi
zajímají i druhé a Zpravodaj čte více lidí, než chodí na zastupitelstvo, tudíž zde měl někdo
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možnost nejasné věci vysvětlit. Jen takovou úsměvnou poznámku k návrhu p. starosty:
Divil bych se, že by se kvůli mně sešlo všech 9 zastupitelů, když v tomto počtu se za celý
loňský rok nesešlo ani jednou.
Nevýhodou je, že jsem nemohl reagovat hned, ale až po měsíci, takže do té doby na mně
budou ležet ta nesmyslná nařčení p. Přibyla a p. starosty, kteří si zřejmě mé otázky a
zamyšlení vyložili jako osobní útok proti svým osobám. Moje poznámka v článku o
možnostech jiných úspor neznamenala názor zrušit školu. Byl jsem členem zastupitelstva
12 let a vždy jsem hlasoval pro zachování školy a to i tehdy, když mé děti do školy již
nechodily (takže to byla od p. starosty zbytečná podpásovka). Stejně tak jsem neměl na
mysli snížení odměn zastupitelů. Vždyť ani jejich současnou výši neznám! Prostě jsem jen
vyjádřil názor, že by se v položce škola, anebo správa, když se v obou případech jedná o
několikamilionové položky, hledala nějaká desetitisícová úspora snadněji než v položce
160.000 Kč, kterou město doplácí občanům na platby za odpady. Toť vše. A odměny
zastupitelů jsou jen jednou z položek správy, takže ani zde se nemusel p. Přibyl hned
chovat jako potrefená husa a zatahovat do článku emoce, když druhým radí komunikovat v
klidu. Na druhou stranu zřejmě neví, že předchozí zastupitelstvo, jehož jsem byl členem, si
dobrovolně snížilo odměny právě z důvodu napjatého rozpočtu, což si měl před těmi
nesmysly, co v tomto směru napsal, nejdříve zjistit (to jen na okraj). Ale to jsem odbočil
stejně tak, jako mí dva kritici, takže zpátky k tématu odpadů.
„…nechuť jednotlivce přijmout něco nového“. Trošku úsměvné nařčení. Každá nová věc
přeci nemusí být automaticky pokrokem. Proč vše přijímat poslušně, bez zamyšlení. Je
skutečně pokrokem hromadit doma odpadky a přidávat k nim další pytle? Navíc, když
něco zavádím, tak to lidem srozumitelně vysvětlím. Do současné doby nikdo nevysvětlil,
jak budou ty ekobody fungovat. Nezpochybňuji třídění jako takové a nejsem líný plastový
odpad odnést do kontejneru, nyní za městský úřad, kam už byl po mé připomínce umístěn
alespoň jeden kontejner pro ty, kteří nechtějí pytle s plasty hromadit doma a k již
vyprodukovaným odpadům přidávat ještě další igelitové pytle. P. starosta mne považuje za
rebelujícího jednotlivce, ovšem, kdybych nezjistil, než jsem začal své názory a otázky
psát, že s těmito rozhodně nejsem jediný, tak bych jen sám za sebe ani nic nepsal. Jenže
ono je spousta lidí, kteří si zanadávají bokem, ale nechce se jim nic psát, nechtějí si také
tzv. dělat problémy, a když to tak vidím a čtu, tak si říkám, že mají docela pravdu. Jenže
pak mi zase řada lidí řekne „dobře jsi to napsal“, „souhlasíme s tebou“, takže si říkám, že
nejsem asi jednotlivec, jak se mě p. starosta snaží nazývat, a že ozvat se mělo smysl.
Jinak jsem ještě nepochopil starostovu argumentaci, že když budou lidé lepit na popelnice
jednorázové známky, skončí odpad v lese, zatímco když mají na popelnici čárový kód,
neboli počet odvezených popelnic je rovněž evidován, odpad do lesa lidé vyhazovat
nebudou!
Pokud sám p. Přibyl uznává, že kontrola třídění v domácnostech je nesmysl, tak proč tento
bod není z dotazníku vypuštěn? A ještě lépe, proč není zrušený celý dotazník nebo proč je
povinný a ne jen informativní a anonymní, pokud si chce město dělat nějaký průzkum.
Pochybuji, že takovýto dotazník s otázkami typu „kdo vyhazuje plasty do popelnice?“,
vyplní hříšník tak, že se přizná. To by musel být někdo padlý na hlavu! Zastupitelstvo by
mělo vysvětlit smysl dotazníku nebo ho zrušit!
Možná moje otázky v minulých článcích nebyly pochopeny nebo zapadly v textu, proto je
zde píši ještě jednou a přehledně:
(Neodkazujte mě a další občany na stránky města, kde je v rubrice „ODPADY“ asi 35
internetových adres, což nikdo nebude číst. Když už se tedy mezi odpovědnými
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pracovníky nenašel nikdo, kdo by tyto odkazy zpracoval přehledně na naše podmínky, tak
je zde ve zpravodaji vysvětlete lidem.)
1) Co jsou to ty ekobody, jaký je jejich rozsah, jak se připisují, jak se konkrétně projeví
množství vyvezených popelnic a množství odvezených plastů na platbě za odpady? Pro
jistotu ještě podotázka: Je lepší vyhazovat plastů více nebo méně?
2) Kolik město zaplatilo za odpady v loňském roce a kolik je vyčleněno v rozpočtu pro rok
2018?
3) Kolik stálo zapojení do celého projektu pro město a kolik činila dotace a jaká, od koho?
Speciálně pro p. Přibyla podotýkám, že tento článek nepíši jako exmístostarosta, ale jako
obyčejný občan A. Stára.

DEŠTENSKÁ PROČ
Proč se říká V lázních
Když jdeme o pouti na mši do kostelíčka sv. Jana Křtitele, říkáme, že jdeme „do lázní“.
Proč „do lázní“?
K významnému objevu léčivé vody v Deštné došlo již v roce 1599. Podle pověsti zde
vytryskly prameny. Zlatovlasý chlapec a bělovlasý stařec jim žehnali, když kolem šla
Kateřina Urbancová. Tato žena dlouhodobě trpěla bolestmi hlavy. Napila se, omyla a
bolesti zakrátko přestaly. V roce 1602 byl na místě pramene vystavěn kostelíček zasvěcen
sv. Janu Křtiteli. Svatojanské lázně patřily v té době mezi nejvýznamnější lázně v Čechách
vedle Teplic a Karlových Varů. Na oslavu sv. Jana Křtitele, 24. června, se do Deštné
každoročně sjížděly davy poutníků. K velkému rozkvětu lázní došlo v době, kdy Deštnou
vlastnil italský císařský rytmistr Antonio Brucci.
Lázeňská budova byla patrová. První patro bylo určeno bohatší klientele, přízemí sloužilo
chudším klientům. Střídaly se zde pitné a koupací kúry. Předmětem léčení byla dna, revma
a trávicí obtíže.
Bohužel, v roce 1910 došlo ke zničujícímu požáru. Kromě budovy byly zničeny knihy,
obrazy, rukopisy, cenné záznamy. Tehdejší majitelé, rodina Řezníků, neobnovila provoz
lázní, ale začala se věnovat výrobě limonády s názvem Deštenka. Po prodeji provozovny v
roce 1999 zde působí firma, která vodu stáčí do demižonů, které v kancelářích, bankách či
provozovnách slouží jako zdroj pitné pramenité vody.
V současné době pořádá hudební soubor sv. Jana Křtitele benefiční koncerty. Místní
nadšenci se snaží, aby bývalá sláva lázní v Deštné byla zachována.
Vznik lázní ztvárnil kdysi místní kněz a malíř Bedřich Kamarýt. Mnohem později také
místní učitel Josef Svobodný.
Škoda, že když nyní říkáme, že jdeme do lázní, jdeme pouze za historickým názvem. Ale
léčit se musíme jinde.
Přesto se název „V lázních“ udržel po několik staletí. Tak silná byla lázeňská tradice v
Deštné.
Jitka Šnorková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DEŠTNÁ
Jednotka
V průběhu února jednotka nezasahovala, byla prováděna pouze běžná údržba. V březnu
nás mimo jiné čekají pravidelná školení velitelů a strojníků zajišťovaná Hasičským
záchranným sborem na stanici Jindřichův Hradec.
V březnovém čísle zpravodaje představíme strojníky jednotek. Strojníci musí před
nástupem do této funkce absolvovat 16-ti hodinové školení zaměřené na ovládání hasičské
techniky a zásad bezpečné jízdy k zásahu, protože strojníci jsou řidiči vozidel s právem
přednostní jízdy (modré majáky). Strojníci jednotky kategorie JPO III (jednotka Deštná)
musí být držiteli řidičského oprávnění skupiny C – nákladní vozidla o celkové hmotnosti
vyšší než 3,5 tuny. Strojníci jednotky kategorie JPO V bez cisterny (jednotka Lipovka)
toto oprávnění vlastnit nemusí. Znalosti nabyté při školení jsou ověřeny závěrečnou
zkouškou a po jejím úspěšném složení získá strojník osvědčení platné po dobu 5 let. Před
uplynutím doby platnosti osvědčení musí strojník absolvovat 8 hodinové školení ukončené
testem, při jehož úspěšném složení je mu osvědčení prodlouženo na dalších 5 let.
Při jízdě k zásahu i při zásahu samotném je strojník plně zodpovědný za svěřenou
techniku, při jízdě samotné navíc i za bezpečnost všech osob přepravovaných ve vozidle.
Je tedy nanejvýš nutné si uvědomit, že pokud potkáváme hasičské vozidlo jedoucí se
zapnutými majáky, je potřeba vyjít jeho řidiči maximálně vstříc a vhodným manévrem mu
umožnit bezpečné projetí. Odměnou za takové chování není pouze dobrý pocit, ale věřte,
že i vděk řidiče hasičského vozidla.

Jiří Průša - strojník jednotky Deštná
Jiří Bušta - strojník jednotky Deštná
Vlastimil Prágr – strojník jednotky Deštná
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Radek Václavík – strojník jednotky Deštná
Karel Kadeřábek – strojník jednotky Deštná
Jiří Potměšil – strojník jednotky Lipovka

Bc. Ondřej Janota – strojník jednotky Lipovka
Sbor
V sobotu 10. února pořádal SDH Deštná vepřové hody v hasičské zbrojnici. Zhruba 15
členů sboru, někteří již v pátek od ranních hodin, připravovali výrobu zabijačkových
pochutin. Ostatní se postupně přidávali tak, jak přicházeli z práce, a přibližně ve 20 hodin
večer byla výroba hotova. Bylo připraveno cca 400 ks jitrnic a jelit, 28 tlačenek, 7 kg
pečeného masa a asi 20 litrů zabijačkové polévky. V sobotu od 8 hodin ráno se znovu titíž
členové věnovali proměně garáže hasičských vozidel na hodovní síň. Již před 11 hodinou
začali nedočkaví hodovníci přicházet a během necelých dvou hodin byly všechny
zabijačkové pochutiny rozebrány.
Děkuji tímto všem hodovníkům za naši podporu a hlavně všem zúčastněným členům SDH
Deštná za nezištně odvedenou perfektní práci.

(Jan)
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Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Rok 1918 – rok vzniku Československa – 1. část
Dr. Josef Klik vzpomíná – část vzpomínek rodáka Josefa
Klika, doslovná citace:
28. října byl u nás klid. Jen sem tam se šířily zprávy o vyhlášení samostatnosti a o
velkém pozdvižení v sousedních městech, ale určitého jsme nevěděli nic. Za to již ráno
29. října přiběhl poštmistr Stavěl na radnici (byla tehdy v budově, kde dnes stojí škola) a
rozčileně vykládal, co zatím mu bylo telegrafováno: že Národní výbor se již ujal vlády.
Přinesl tuším i text Provolání Národního výboru. Učitel František Ryba ihned na
rozmnožovacím stroji rozšířil text Provolání, které jsme počali vylepovati, takže zpráva o
konci Rakouska se rozšířila v několika minutách. Národní výbor dosud u nás ustaven
nebyl. Protože studenti v tu dobu byli nejaktivnějším živlem a s nimi několik mládenců
a dívek, převzali jsme i v této věci iniciativu a rychle se poradili, co dělat. Především jsme
vyzvali obyvatelstvo, aby vyvěsili prapory – oznámení se opatřovalo bubeníkem. Nebyla
to jednoduchá věc. Praporů vůbec v tu dobu bývalo ve venkovských obcích málo a mnoho
dívek před měsícem rozstříhalo červenou látku z praporů na sukni k blatskému kroji,
kterou si šily pro národní slavnost 28. září. Ale pomoc se našla, sukně se zase rychle
rozpáraly a látky se zase použilo na prapory, takže již odpoledne bylo městečko
vyzdobeno. Podařilo se nám sehnat i dostatečnou zásobu svíček a lampiónů, svíčky jsme
dílem rozdali obyvatelstvu k osvětlení oken, dílem jsme jimi opatřili lampióny pro
slavnostní večerní průvod. Ten měl být jakýmsi vyvrcholením oslav. Dohodli jsme se, že
lampiónový průvod z parku městem přejde na Stráně, a pak se vrátí před radnici, kde
bude slavnostní projev. Hledali jsme marně řečníka pro tento projev a tak posléze rada
studentů a jejich přátel rozhodla, že to mám být já. Zdráhal jsem se poukazem na to, že
tato čestná funkce patří osobě starší, ale když všichni odmítali, přijal jsem. A tak jsem měl
čestnou povinnost: vyhlásit oficielně v Deštné konec habsburské monarchie a vznik
Československé republiky. Učinil jsem tak večer po slavnostním průvodu, jehož se
účastnili snad i všichni obyvatelé z okolních vesnic – i tam jsme rychle poslali oznámení o
chystané slavnosti. Mluvil jsem z prvního poschodí radniční budovy, jen matně osvětlené
několika svícemi. Za základ své řeči jsem si vzal výklad a rozbor Prohlášení Národního
výboru. Přirozeně, že jsem – jako patrně všichni řečníci při podobných slavnostech –
vzpomněl věšteckých slov Komenského, že vláda našich věcí se zase vrátí do našich
rukou. Projev byl samozřejmě přerušován potleskem a jinými radostnými projevy.
Obyvatelstvo se pak rozcházelo jen velmi pomalu do ulic a setrvávalo dlouho do noci.
Starší lidé se procházeli a debatovali o situaci, mladí pak v radniční hospodě tancovali při
hudbě „starých muzikantů“, kteří z ochoty a zdarma hráli i při slavnostním průvodu.
Následující dni byla pochopitelně sháňka po novinách, ty ještě nebyly v té době ve
volném prodeji. Několik lidí odebíralo různé deníky, hlavně „Lidový deník“, které
docházely přímo, mimoto předplatitelům dodával „Národní politiku“ pan Čech, i to bylo
však poměrně málo výtisků. A tak se nové zprávy nejvíc šířily ústním podáním.
Potud část vzpomínek Dr. Josefa Klika.
Z kroniky vybrala J. Vichrová
Citát nakonec: Každé poznání vychází ze srdce, každé vzdělání ze života.
Hebbel
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SPORT
STAŇ SE FOTBALISTOU
Vezmi maminku nebo tatínka a přijď si hrát a sportovat.
TRÉNINK MALÝCH FOTBALISTŮ
Každé pondělí od 17:00 do 18:00 trénink malých fotbalistů. Chlapci i holky ve věku 8 –
10 let.
MINIPŘÍPRAVKA
Chlapci i holky ve věku 5-7 let. Každé pondělí od 18:00 do 19:00 v tělocvičně. S sebou
boty do tělocvičny, pití a kdo má míč velikosti č. 3, tak ho vezměte. Rádi přivítáme
každého, z Deštné a okolí, kdo chce sportovat s míčem.
Tělocvična
Rozpis všech sportů a cvičení probíhajících v tělocvičně najdete na tomto odkazu:
http://www.destna.cz/telocvicna.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sauna v kabinách Sokola každou sobotu v 16 hodin pro ženy a v 18:10 hodin pro
muže. Provozovatel Václav Traxmandl.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INZERCE
Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit.
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich
při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální
odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly
v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější
světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková
úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují.
Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a
životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném místě, areál školní
kuchyně, Zahradní čp. 289. Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do
speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naše město zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré
náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které
bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba
elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP
dočtete na www.ekolamp.cz.
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