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Ukončení léta v Deštné na fotbalovém hřišti 7. 9. 2018.
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UZÁVĚRKA LISTOPADOVÉHO VYDÁNÍ JE V PONDĚLÍ 29. ŘÍJNA 2018!
Redakce je oprávněna články krátit nebo upravit. Příspěvky dopisovatelů a čtenářů nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce.

MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři Zpravodaje Deštenska,
vítám vás u říjnového vydání. Skončilo září a my stojíme na prahu
komunálních voleb, kdy si zvolíme nové (staronové) zastupitele. Ať bude
výsledek jakýkoliv, přijměme ho. Budu rád, když se podaří to, aby se více
místních zajímalo o všeobecné dění, a aby své názory a náměty přišli sdělit
přímo na jednotlivá zasedání zvoleným zastupitelům. Přeji příjemné čtení.
Zasedání zastupitelstva se konalo 24. září a 1. října. Dohromady bylo projednáno dvaadvacet
bodů. Krátce k některým bodům:
- Byla schválena změna rozpočtu a dán příspěvek do Lipovky na oslavy pouti, změny
názvu obce a založení SDH.
- Byla projednána směna pozemků, žádost o připojení na vodovod, žádost o prominutí
části stočného a žádost o koupi lesních pozemků.
- Schválen byl Plán rozvoje sportu na roky 2018 – 2025.
- Projednali jsme Veřejnou zakázku na opravu a rozšíření křižovatky na náměstí.
- Informoval jsem o Fotovoltaickém projektu, který chceme zrealizovat na budově školky.
- Schválili jsme zapojení do Komplexních pozemkových úprav. Žádost musí podat
vlastníci více než 50% výměry zemědělské půdy v k.ú. Deštná u Jindř. Hradce.
- Informoval jsem o tvorbě nového Pasportu místních komunikací.
- Ministerstvo vnitra se rozhodlo nerealizovat rušení a změnu financování matrik,
plánované od 1. 1. 2019. I nadále bude probíhat vyjednávání.
Toť krátce k zasedáním. Kompletní informace naleznete na podatelně MěÚ v zápisech.
Opět zopakuji svou výzvu: Chci tímto vyzvat občany, rekreanty, podnikatele a další, aby se
zapojili do příprav rozpočtu města na rok 2019. Své náměty, připomínky a poznámky
můžete zasílat emailem, datovou schránkou, telefonicky či nám je sdělte osobně. Vyzývám
také spolky, které na příští rok plánují nějakou činnost, která by mohla být ze strany města
podpořena, aby toto oznámily včas, při přípravě rozpočtu.
V říjnu si připomínáme 100 let republiky, respektive Den vzniku samostatného
československého státu. Připomínáme si výročí 28. října 1918, kdy zástupci Národního
výboru československého zveřejnili provolání o vzniku Československa a vydali zákon o
zřízení samostatného státu. V tento významný den se udělují Státní vyznamenání (Řád
Bílého lva, Řád T. G. Masaryka, medaile Za hrdinství, medaile Za zásluhy), probíhá Přísaha
příslušníků armády ČR, jmenují se generálové bezpečnostních sborů, drží se minuta ticha,
obce a města pokládají věnce k památníkům a připravují kulturní program. V Deštné si tento
významný den připomeneme ve spolupráci s naší základní školou, knihovnou a hasiči
v pátek 26. října u památníku padlých na náměstí, kde položíme věnce, představíme výstavu
právě k tomuto významnému dni v knihovně a škola připraví krátký program.
David Šašek, DiS., starosta
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jubilantům k významným narozeninám
Paní
Paní
Paní
Panu
Paní
Panu
Paní
Paní
Paní
Panu

Libuši
Marii
Aleně
Josefu
Haně
Jiřímu
Soně
Tereze
Jiřině
Josefu

Pěkné
Camrdové
Malíkové
Liškařovi
Slukové
Novákovi
Camrdové
Votýpkové
Stachové
Petrů

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

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do života vítáme
Ester T o m š í k o v o u
Malé Ester přejeme hodně zdraví, štěstí, radostné dětství a rodičům blahopřejeme.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZPRÁVA TECHNICKÉHO ÚSEKU MĚSTA DEŠTNÁ
Odpady v roce 2018
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
V říjnu to je pondělí 1. 10., 15. 10. a 29. 10. 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). Nelze míchat do jednoho pytle plast a papír!
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 říjnu bude v těchto termínech:
pátek 12. 10. a 26. 10. v dopoledních hodinách.
Tonery a cartridge z tiskáren – box ve vestibulu na MěÚ.
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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.
Sběrné místo u školní kuchyně bude v říjnu 2018 otevřeno poslední sobotu v měsíci
27. 10. 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.
Velkoobjemový odpad vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem po předchozí
telefonické nebo osobní domluvě.
Výpis prací technického úseku města Deštná v září 2018:
V ulici Stránská jsme do nové vozovky zabudovali příčný kanál na odvod dešťové vody do
přilehlého potoka.
Na náměstí u velké kašny v místě nového parkoviště jsme předělali chodník, kde
z označeného parkovacího stání pro vozíčkáře je chodník přístupný bezbariérově.
Na dvou vrtech a jedné studni, zásobujících deštenský vodovod, jsme namontovali nové
poklopy, které nám umožňují jejich plné zabezpečení.
V Bílkově ulici začaly přípravy největší letošní akce, přeložka vodovodního potrubí z pilíře
na bok mostu.
V ulici Adamská jsme taktéž začali s přípravou prodloužení vodovodu, směrem k mostu.
V těchto místech pak bude možné vybudovat obtok ulic Podfarská – Adamská.
Z městských lesů jsme prodali palivo a zároveň připravujeme holiny k výsadbě nových
stromků.
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.
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
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ZAPOJTE SE DO
NEPETUJ!
Co je to #Nepetuj a jak se zapojit?
Není nám lhostejné životní prostředí a stále narůstající náklady za svoz
odpadů, proto jsme se rozhodli, že se staneme partnerem ekologické
kampaně #Nepetuj a pokusíme se o změnu.
Co má kampaň za cíl?
Hlavní myšlenkou kampaně je snížit produkci jednorázových PET lahví a
zároveň měnit myšlení lidí kolem nás. Například tím, že si zakoupíte lahev na
více použití, nebo samotnou PET lahev několikrát naplníte.
Jak se zapojit do kampaně?
Pro každého zájemce máme na úřadě přichystány etikety #Nepetuj,
které si můžete bezplatně vyzvednout, nalepit na svoji lahev a jít příkladem
svému okolí. Poté je možné na webu www.nepetuj.cz etiketu zaregistrovat
a soutěžit o ceny. Při registraci je možné zapsat i počet naplnění lahve. Díky
tomu budeme schopni světu říci, kolik jste vy, naši občané, ušetřili PET lahví.
Proč se zapojit?
Každý z nás může ovlivnit to, co po něm zůstane dalším generacím.
Kampaň #Nepetuj může být jednou z cest, jak jen nečinně nepřihlížet
globálnímu problému.
Co získám zapojením do kampaně?
Kromě dobrého pocitu z toho, že podpoříte životní prostředí, se můžete
registrací své etikety zapojit do soutěže o věcné ceny od partnerů kampaně
#Nepetuj. Více informací naleznete na webu www.nepetuj.cz.
Chcete se zasmát?
Na YouTube v rámci pořadu MOJE ODPADKY můžete shlédnout klipy
ke kampani #Nepetuj. Najdete tam např. upravenou verzi písničky Kde pak
ty ptáčku hnízdo máš od Karla Gotta, předělané Despacito aj.

JE ČAS SE ZAMYSLET!
www.nepetuj.cz
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
1. Volby do Zastupitelstva města Deštná se uskuteční:
5. října 2018 od 1400 hodin do 2200 hodin a 6. října 2018 od 0800 hodin do 1400 hodin.
2. Místem konání voleb do zastupitelstva města ve volebním okrsku č. 1: pro oprávněné
voliče s adresou místa trvalého pobytu v Deštné a místní části Lipovce je pro hlasování
určena: budova hasičské zbrojnice - klubovna, nám. Míru čp. 310, 378 25 Deštná.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem), popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
VOLIČI, KTEŘÍ ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ NEBUDOU SCHOPNI PŘIJÍT
VOLIT DO VOLEBNÍ MÍSTNOSTI, MOHOU VYUŽÍT PŘENOSNOU VOLEBNÍ
URNU. Telefonní čísla na objednání dvou členek okrskové volební komise s urnou:
723 716 054, 384 384 291.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ
Divadlo ve škole
Dne 6. 9. (čtvrtek) k nám opět přijelo divadlo z Hradce Králové. Pro děti z 1. stupně zahráli
herci Tuláckou a Loupežnickou pohádku od Karla Čapka. Pohádky byly naučné a humorné.
Dětem se představení velice líbilo.
Mgr. Barbora Bednářová
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Divadélko pro školy
Začátek nového školního roku nám
zpříjemnila návštěva herců našeho
oblíbeného Divadélka pro školy z Hradce
Králové. Pro žáky druhého stupně si
připravili nový literární pořad Fenomén
Karel Čapek aneb Od Dášeňky ke zkáze
světa.
Vážnějšími
i
zábavnějšími
dramatizacemi Čapkovy tvorby (Bílá
nemoc, Adam stvořitel, Loupežník,
povídka Básník) seznámili žáky s tvorbou
našeho významného spisovatele a
dramatika. Hrané ukázky, které přinesly
kromě zábavy i podněty k zamyšlení,
zpestřovalo zapojení publika do děje.
Mgr. Hana Tomšů
Sběr bylin ve škole
Na naší škole je sběr bylin už tradicí. Děti mohou sbírat různé byliny a nejlepší sběrači jsou
odměňováni. Poslední roky však tato tradice velmi upadá. Je to velká škoda, protože sběr je
na jedné straně prospěšný, jelikož se z nasbíraných bylin vyrábí bylinné čaje, vonné oleje a
jiné bylinné produkty a na druhé straně si děti mohou přijít na zajímavé ceny. Bohužel sběr
dnešní děti nepřitahuje, není tzv. „in“. Tím, že děti nechtějí bylinky sbírat, se dostáváme do
začarovaného kruhu, protože díky nízké částce za sběr jsou ceny pro nejlepší sběrače
nezajímavé. Pomozte nám, prosím, obnovit tuto tradici, aby nezanikla. Motivací nemusejí
být právě hodnotné ceny, ale zejména prospěšnost místních produktů z dětmi nasbíraných
bylinek.
Mgr. Zuzana Machartová
Oslavy 100. výročí republiky v Deštné
Osmičková výročí vyvrcholí v tomto roce 100. výročím založení Československé republiky
28. října 1918. V neklidných časech si musíme připomínat, že základními kameny našeho
moderního státu byla víra v demokracii, pokojné soužití národů a budování státu, který
nezná občany druhé kategorie. A právě Masarykova 1. republika je přese všechny její
nedostatky ideálem, od něhož se, obávám se, začínáme vzdalovat.
100. výročí republiky oslaví v pátek před polednem 26. října město Deštná, ZŠ a MŠ Deštná
a SDH Deštná neokázalou vzpomínkou u pomníku obětem 1. světové války. V základní
škole v ten den proběhne výukový program o vzniku republiky a konci 1. světové války.
Srdečně zveme všechny občany, kteří budou moci, abychom si společně připomněli toto
zásadní výročí našich národních dějin.
Petr Šulc, ředitel ZŠ a MŠ Deštná
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Ve dnech 18. a 19. září proběhl na naší škole výukový program Pole, louka. Žáci se
zábavnou formou seznamovali s plodinami na poli, rostlinami na louce, ale i se zvířaty.
Program byl velmi poučný a žáci si odnesli mnoho nových informací.
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 ŘÍJEN 2018
4. 10. ČT Drůbková
5. 10. PÁ Boršč

Pečené kuře, brambor, kompot, čaj
Bramborové šišky s mákem, mléko

8. 10.
9. 10.
10. 10.
11. 10.
12. 10.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Bramborová
Hovězí
Květáková
S kapáním
Čočková

Vepř. nudličky po staročesku, rýže, čaj
Hov. maso vařené, kopr. omáčka, knedlík, čaj
Hrachová kaše, uz. krk., okurka, chléb, čaj
Krůtí maso na kmíně, těstoviny, čaj
Květák s vejci, brambor, rajský salát, čaj

15. 10.
16. 10.
17. 10.
18. 10.
19. 10.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Kapustová
Krupicová
Cizrnová
Rybí s polentou
Zelná

Smaž. rybí filé, brambor, obloha, čaj
Svíčková na smetaně, knedlík, čaj
Pečená krkovice, dušená mrkev, brambor, čaj
Klopsy v rajské omáčce, těstoviny
KNEDLÍK
Bavorské vdolečky s tvarohem, kakao

22. 10.
23. 10.
24. 10.
25. 10.
26. 10.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Nudlová
Fazolová
Pórková
Z vaj. jíšky
Přidělaná

Vepř. krkovice po selsku, bramb. knedlík, zelí, čaj
Hovězí maso na slanině, brambor, čaj
Špecle se sýrovou omáčkou a kuř. masem, čaj
Bratislavské vepř. plecko, knedlík, čaj
Jihočeské kroupové rizoto, červená řepa, čaj

29. 10. PO Kmínová
30. 10. ÚT Česneková
31. 10. ST Z mích. luštěnin

Kuřecí závitek, rýže, okurka, čaj
Bramborový guláš, chléb, čaj
Hov. maso na česneku, bramb. kaše, okurka

MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v měsíci září
V září jsme zahájili nový školní rok, který je pro nás plný změn. Z malých dětí se stali
již předškoláci a připojili se k nám zase noví kamarádi. Od prvních dní jsme se snažili o to,
aby adaptace všech dětí na prostředí školky proběhla co nejrychleji a nejpohodověji.
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I letos jsme v naší školce otevřeli dvě třídy: „Třídu Broučků“, která čítá celkem 26 dětí,
z čehož je 24 dětí předškolního věku a „Třídu Soviček“, kterou navštěvuje celkem 26 dětí.
„Třída Broučků“ je pod vedením paní učitelky Jany Malechové a paní učitelky Daniely
Hanzlíkové. „Třídu Soviček“ vedou paní učitelky Martina Jílková, DiS. a Mgr. Bc. Lada
Matějková.
V září jsme se sešli s rodiči na schůzce SRPDŠ, kde jsme je seznámili s novinkami i
pravidly MŠ. Novinkou je, že v loňském roce absolvovala paní učitelka Martina Jílková,
DiS. kurz logopedického asistenta. Nyní může s dětmi z MŠ s logopedickou vadou
procvičovat jejich výslovnost. Podmínkou je, že rodiče donesou od svého klinického
logopeda doporučení, co se má s dítětem procvičovat.
Dále se naše školka zapojila do soutěže „Domestos pro školy 2018“. Hlavní výhrou
je finanční příspěvek na rekonstrukci toalet s umývárnou, které jsou ve „třídě Soviček“
v žalostném stavu. Rádi bychom vás touto cestou požádali o spolupráci a pomoc.
Principem soutěže je sbírání bodů, a to několika způsoby:
1.
S dětmi budeme plnit soutěžní aktivity. Za splnění všech aktivit získáme na konci
soutěže 500 bodů.
2.
Rodiče, příbuzní nebo přátelé školy se registrují na www.domestosproskoly.cz,
vyberou si školu, kterou chtějí podporovat a na e-mail jim budou chodit informace
o úspěšném splnění soutěžních aktivit. Přes e-mail mohou pro školu hlasovat.
Za splněnou aktivitu dostane škola od jednoho uživatele jeden bod.
3.
Škola sbírá body za nasbírané účtenky a účtenky mohou uživatelé také nahrávat
na webu. Jeden výrobek = 5 bodů.
Budeme rádi za jakoukoliv podporu. Účtenky s nákupem výrobků „Domestos“ můžete nosit
do MŠ paní učitelce Mgr. Bc. Ladě Matějkové.
S dětmi jsme hned první zářijový týden navštívili v tělocvičně ZŠ divadlo, které za námi
přijelo z Hradce Králové s představením „Devatero pohádek“ od Karla Čapka. Konkrétně
nám zahráli pohádku „Tuláckou“ a „Loupežnickou“. Pohádky byly nádherné a moc jsme se
u nich nasmáli.
Krásné počasí jsme využívali k vycházkám a pobytu na zahradě MŠ či hřišti. Také
jsme se vydali na motivační vycházku do polí, odkud jsme si donesli kukuřici a pozorovali
jsme polní práce. Poslední den teplého počasí jsme využili k opékání buřtíků na zahradě MŠ
a všem se nám tato dopolední svačinka moc líbila.
Dnem 18. září jsme zahájili kurz bruslení v nedaleké Soběslavi. Bruslení nás moc baví a
i ti, kteří stáli na bruslích poprvé, se je učí skvěle ovládat. Jezdí nás velká parta, kterou
doplňují kamarádi z první a druhé třídy ZŠ. Doprovází nás dvě paní učitelky z MŠ a dvě
paní učitelky ze ZŠ. Bruslit jezdíme každé úterý a v listopadu vystřídá bruslení kurz plavání.
Také jsme zahájili sběr kaštanů, kterých se letos urodilo mnoho. Budeme rádi, když nám
pomůžete. Dále budeme sbírat ještě pomerančovou kůru.
Na závěr článku bychom chtěli i my za naši školku poděkovat panu Honsovi za krásný
přístřešek, který jsme hned využili při prvním dešti, kdy jsme se pod něj všichni vešli. Moc
děkujeme!
Krásný podzim vám přejí učitelky MŠ
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Z NAŠÍ KNIHOVNY
Podzim se přiblížil závratnou rychlostí, ze dne na den. Ještě před týdnem
jsme se slunili a koupali a teď se halíme do podzimních svetrů a bund a
nevěříme tomu bleskovému přechodu.
Čas je ale neúprosný, nastává období podzimních větrů a plískanic.
Chtěly bychom vám tento čas trochu zpříjemnit nabídkou nějakého knižního titulu, nového
či staršího vydání. Věřte, že vám máme co nabídnout. Naše knihovna obsahuje více jak 4000
titulů různých žánrů. Ale vybrat si musíte sami. Proto vás zveme k nám do knihovny.
Nebudete zklamáni, vybere si každý.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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Výstava
Připravily jsme pro vás také výstavku, kterou chceme připomenout vznik naší republiky
před 100 lety a další dějinné události. Přijďte se podívat, jste srdečně zváni.
Možná si dnes ani neuvědomujeme a nepřipouštíme jaký je vlastně zázrak, že můžeme
oslavovat sto let vzniku republiky. Co to stálo úsilí, odvahy a hlavně, co to stálo životů. Měli
bychom být hrdi na to, že jsme občané České republiky, že tato republika, i po sto letech
stále ještě existuje.
Karel Čapek ve své knize úvah a glos Místo pro Johnana píše:
Chcete-li ukázat americkým studentům ten nejzajímavější pohled na Československo, ukažte
jim mapu Evropy a řekněte jim, že tento národ takto vklíněný mezi větší a silnější národy,
národ, jehož stará kultura byla vypleněna válkami a násilím, národ, který před stoletím
neměl literatury, který před půlstoletím neměl málem škol a před desetiletím hranic, za
kterými by se mohl hájit, že tento národ provedl veliký výkon, že se prostě udržel.
Karel Čapek toto napsal v roce 1927. Je až zarážející, jak se vlastně svět nemění, neboť
Čapkovy úvahy jsou aktuální i dnes a kolikrát až mrazí, jak se opakují stále stejné chyby.
Tuto knihu by povinně měl přečíst každý, kdo se chce věnovat politice nebo veřejnému
životu a možná by pak svět byl o trošku lepší. Kniha byla vydána v roce 1970 a najdete ji
i u nás v knihovně.
LiSt.

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
100 l e t o d v z n i k u Č S R
V roce 1918 vstoupilo české obyvatelstvo do čtvrtého roku hrozné
světové války. Tisíce padlých na frontách, stálé odvody mladistvých i
starších mužů, nedostatek potravin, rekvizice obilí i dobytka pro vojsko,
šířící se epidemie tyfu a chřipky. To vše způsobilo nenávist obyčejných lidí
vůči habsburské monarchii – přitom se již vědělo o zahraničním čsl. odboji (Masaryk, Beneš
a boj našich legií). Na naše poslance v říšské radě zapůsobila i Deklarace sovětské vlády o
právu sebeurčení národů (podzim 1917). Žádali česká národní práva, potlačovaná
germanizační politikou vídeňské vlády. Rozhořčení veřejnosti ukázaly oslavy 50. výročí
položení základního kamene na stavbě Národního divadla v Praze. Staly se celonárodní
manifestací, tisícové zástupy Čechů zpívaly „Kde domov můj“ a zakázanou píseň „Hej,
Slované“.
Obdobné nálady, zvláště u mladé generace, se objevovaly i na Deštensku. Také sem
zasahovaly bídné válečné poměry, naši studenti z Prahy měli čerstvé informace o situaci. K
příležitosti zmíněných oslav Národního divadla, slíbili deštenští studující "akademici"
vysázet na náměstí stromořadí lip. V létě 1918 slib splnili. Připravili také svatováclavskou
národní slavnost na 28. září toho roku. Maturant Josef Klik na ni vzpomínal "….zahájili
jsme ji slavnostní mší v deštenském kostele, po vlasteneckém kázání faráře Josefa Noska
všichni zpívali svatováclavský chorál a téměř již českou hymnu „Kde domov můj“. Téhož
dne odpoledne při slavnosti v deštenských lázních, měl politický projev redaktor Švejda z
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Českých Budějovic. Potom sehráli místní studenti divadelní hru "Jindra". Stínem oslav byl
nástup epidemie "španělské chřipky", na kterou jen v Deštné zemřelo 19 občanů".
Politicky uvědomělí občané čekali blízký konec nenáviděného Rakouska-Uherska.
Zprávu o převratu 28. října 1918 v Praze, přinesl do Deštné Matěj Tůma z Jindřichova
Hradce. Nedůvěra deštenských zmizela až 29. října, kdy poštmistr Karel Stavěl dostal
telefonát z Prahy, že se tam ujal vlády československý Národní výbor!
Celý průběh dalších událostí popsal jejich přímý účastník, nastávající vysokoškolák Josef
Klik. Protože jeho vzpomínky byly již otištěny ve Zpravodaji Deštenska, zmíním jen některé
dílčí údaje. Z Deštné bylo povoláno do válečné služby 207 mužů, z nich 26 ztratilo život,
vrátilo se 50 nemocných a 15 invalidů. Do zajetí padlo 79 mužů a do čsl. legií jich
vstoupilo 20.
Na pomníku padlých, který byl na deštenském náměstí odhalený 14. srpna 1927, jehož
tvůrcem je deštenský rodák akad. sochař Rudolf Kabeš, jsou zapsána jména našich padlých.
Následující období, již v samostatné Československé republice, bylo pro občany stále
těžké. Válkou vyčerpané hospodářství nemohlo ještě obyvatelům poskytnout náležité
prostředky k obživě. Deštenská aprovizační komise se snažila získat základní prostředky v
potravinách, aspoň pro místní chudé.
Postupně se z ciziny vraceli naši váleční zajatci i legionáři. Museli ještě odrazit vojenské
útoky okolních států na naše nové státní hranice, což, i za obětí, dokázali!
Našim národům začínal nový život – obtížný, ale i radostný z poznání vlastní síly a cílů
tvoření budoucnosti.
F.K.

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Ordinace PLDD (praktický lékař pro děti a
dorost)
MUDr. Jana Sedláčková a sestra Martina Michálková
Informace na stránkách www.pediatr-recice.cz.
Stránky se snažíme stále aktualizovat, ale nemůžeme sem dát úplně všechno, protože by se
tím stránky staly nepřehledné, takže tady najdete jen ty nejdůležitější informace, vše ostatní
vám zodpovíme telefonicky (725 373 032),
na FB (https://www.facebook.com/pediatrrecicedestna/),
e-mailem (ja.sedlackova@seznam.cz)
nebo se na nás můžete přijít podívat a probrat všechno osobně.
Těšíme se na vás.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------OZNÁMENÍ MUDr. Xenie Štiplové:
od 1. 10. 2018 zahajuje očkování proti chřipce.
DOVOLENÁ: 1. 10. 2018 – 12. 10. 2018, v ordinaci bude přítomna sestra.
Zástup: MUDr. M. Janoušková, Benátky čp. 672, Kardašova Řečice
Telefon: 384 382 183
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS
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Jednoruký Kristus volá o pomoc!
Asi málokdo z čtenářů Zpravodaje Deštenska vzpomene na můj příspěvek o naléhavé
pomoci kříži u deštenské silnice k Novému Dvoru. Otištěný byl v listopadu roku 2004.
Popisoval jsem neutěšený (spíše havarijní) stav tohoto památného litěného kříže, který dal
postavit deštenský měšťan František Zavadil v roce 1858. Dosud stojí v objektu a. s. Agra
v Deštné, blíže rybníka Kacíř. Tehdy jsem vyzýval vedení a.s Agra k záchraně kříže, z jedné
strany již prasklého.
Jste zvědavi, jak vypadá kříž dnes, po 14ti létech? Bohužel, daleko hůře – prasklina se
rozšířila, Kristus visí jen na jedné ruce, pahýl levé trčí vyčítavě k obloze! Na moji
připomínku panu řediteli Agry, mi bylo sděleno, že není znám majitel kříže, ani pozemku
(!), na kterém stojí. Jinak řečeno: až stošedesátiletý pamětní kříž padne k zemi, bude pokoj.
Tuto tragickou možnost, doufám, místní Občanské sdružení pro záchranu sakrálních
památek, nedopustí!? Opravy kříže bych se opravdu rád dožil.
P.S. Zmíněný kříž byl v litině odlitý v kamenických železárnách. Obdobný kříž můžeme
vidět ve Světcích, u bývalého Nedbalova mlýna. Má letopočet 1831.
František Kvapil
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CYKLOVÝLETY
CYKLOVÝLET SOBĚSLAV – SVÁKOV
I v měsíci říjnu může být nějaký ten den hezky, tak proč se nevydat na výlet na kole. Na
podzim bývá dobrá viditelnost, tak můžeme tentokrát vyrazit na rozhlednu. V okolí Deštné,
řekněme v dojezdu do 20 km, najdeme rozhledny hned tři. Rýdův kopec u Děbolína,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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Čermákův vrch u Krátošic a Svákov u Soběslavi. A na tu poslední doporučuji se vydat.
Najdete zde kromě dřevěné rozhledny celou řadu dalších zajímavostí.
Do Soběslavi navrhuji jet nejkratší cestou přes Chotěmice a Meznou, ale můžete volit cestu
i přes Dírnou nebo Tučapy, velký rozdíl vzdálenosti v tom není, každopádně je to vždy
pohodlná cesta, víceméně stále z mírného kopce. Soběslav stojí za bližší prohlídku,
nalezneme zde hrad, gotickou věž Hlásku, starý pivovar, kostel s vyhlídkovou věží,
muzeum, ale také třeba přírodní památku Nový rybník nebo pěkné koupaliště.
Proto necháme Soběslav na jindy a pokračujeme dál Bechyňskou ulicí směrem na Vlastiboř,
ovšem hned za řekou Lužnicí se dáme po žluté turistické značce doprava. Jedeme po cestě
kolem meandrující Lužnice a dětského tábora a zde máme dvě možnosti, buď se odklonit
od řeky doleva stále po žluté značce a
Svákov – kaple Panny Marie Bolestné
dostaneme se kolem 14 zastavení
křížové cesty (vybudované v roce
2017) až ke kapli Panny Marie
Bolestné,
která
stojí
nedaleko
svákovského pramene, tedy studánky,
jejíž voda je od pradávna považována
za zázračnou a léčivou. Druhá možnost
je neodbočit od řeky po žluté značce,
ale až po následující cestičce. Kolo tedy
budete tlačit do strmého kopce, zato se
ale po chvíli ocitnete u moc pěkného
romantického vyhlídkového altánu a
dál můžete pokračovat rovněž strmou
nejkratší cestou k rozhledně nebo jinou
neznačenou, ale mírnou cestou k již
zmíněné kapli. Od kaple dále
pokračujeme zase po žluté značce již prakticky po rovině až k rozhledně Svákov, 14 m
vysoké dřevěné stavbě (volně přístupné, bez vstupného), vybudované v roce 2014 na vrchu
vysokém 446 m n. m., odkud vidíme řeku Lužnici, město Soběslav, ale i třeba vrch
Choustník nebo Najdecké Čihadlo a další zajímavá místa v okolí. Cestou na rozhlednu
projíždíme mezi velkými terénními valy, což jsou pozůstatky opevnění bývalého keltského
hradiště z doby kamenné.
Ze Svákova doporučuji sjet lesem na silnici, projet Nedvědice a Debrník a cestu ukončit
v Hlavatcích, kde funguje od roku 2016 minipivovar Transformátor (skutečně nedaleko
transformátoru). Velice ochotný majitel a sládek v jedné osobě (se zkušenostmi mj.
z pivovaru Praha-Braník) zde vaří v rodinném domě světlé i polotmavé pivo různé síly.
Nejenže zde můžete na místě posedět a ochutnat (kolem vás budou pobíhat slepice a početné
děti), ale můžete si pivovárek i prohlédnout nebo koupit domů pivo v PET-láhvi s etiketou,
na které je vyobrazen…no transformátor.
Abychom zpátky nejeli úplně stejnou cestou, tak z Hlavatců pojedeme do Soběslavi přes
Svinky, Vlastiboř, Záluží a Vesce, což jsou všechno velice hezké vesničky plné staveb tzv.
selského baroka.
Tentokrát to byl výlet asi 60 km, který se dá stihnout pohodlně za odpoledne. A když to
nestihnete letos, tak určitě doporučuji na jaře. A kdo není cyklista, tak může část cesty ujet
autem a na rozhlednu dojít pěšky.
Antonín Stára
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Debrník

Pivovar Transformátor – plnička PET lahví
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Soběslav – brána u kostela svatého Marka

Vyhlídkový altán pod Svákovem
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Rozhledna Svákov

DEŠTENSKÁ PROČ
Proč se říkalo Na Vondráku
Vondrák byl kopec, vlastně silnice od křižovatky u školy do dřívější ostré zatáčky směrem
na Jindřichův Hradec.
Na Vondráku se hlavně v zimě děly věci! Jakmile napadl první sníh, proměnil se v
sáňkařskou dráhu. Ti, kteří dojeli dolů, měli za úkol hlídat, jestli nejede auto od Hradce.
Pravda, tehdy nebyla taková dopravní frekvence, hlavně by se na tehdejší Vondrák nevešly
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kamióny s kamením z místního kamenolomu. Vůbec si nedovedu představit, že tou ostrou
a úzkou zatáčkou jezdil autobus silnicí pod kostelem kolem fary. Dnešní a tehdejší silnici
rozdělují schody. Právě v těchto místech je vidět, že při budování nové silnice byla její
úroveň zvýšena asi o jeden metr, takže už není tak prudká. A hlavně byly po obou stranách
ubourány řady domů. V jednom z nich kdysi bydlel pan Vosol, který byl velkým znalcem
hub a hodně lidí se k němu chodilo radit, jestli to, co měli v košíku, je opravdu jedlé. Za
okny měl stálou výstavku hub, které právě rostly, ale i těch, kterých bychom se měli
vyvarovat. Rohový dům po levé straně směrem dolů bylo „sedlářství“. Určitě si starousedlíci
vzpomenou na dobrou duši z Deštné, na Jeníčka Závodného, který pravidelně v poledne
vybíhal ze sedlářství na oběd. Večer se zde často scházela mládež, povídala, zpívala. Mobily
ještě nebyly.
A proč Vondrák? Na pravé straně směrem dolů, vedle schodů vedoucích ke kostelu, byl
dům, kde bydleli Vondrovi. Asi proto se říkalo Na Vondráku.
Na historickém snímku je již částečně upravená silnice. Vpravo nahoře je ještě zachovaný
dům Vyhnálkových, po kterém zbyl už jenom křížek. V dolní části je zmiňovaný dům pana
Vosola. Pořadí domů vlevo je již zbourané. Terénní úpravou ztratil Vondrák starobylou
malebnost, ale naopak je bezpečnější pro stále houstnoucí dopravu.
Jitka Šnorková

Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Rok 1958 – rok rozvoje různých odvětví
Komunální služby (KS) – od 1. ledna 1958 byly zase zřízeny
Komunální služby MNV Deštná – provozovny místního hospodářství. Zařazeny byly do
nich podniky, které kdysi v roce 1950 byly ve Sdruženém komunálním podniku, od roku
1951 v Oblastním komunálním podniku v Kamenici nad Lipou. Komunální služby v Deštné
byly tvořeny: Holičství – Hůrka, Hůrková, strojník František Blažek, kováři Karel Vejbora
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a Břetislav Jílek, pohřební ústav vedla Anna Ratajová. Od 1. 4. 1958 přistoupila se
zahradnictvím Marie Šimečková, od září 1958 byla přijata do KS Růžena Vorlová jako
dámská krejčová. Cihelny ve Světcích a v Rosičce byly v KS od 13. 12. 1957. Pro vedení
KS byl navržen Hynek Čadek, tento však funkci nepřijal jako hlavní zaměstnání, ale vedl
podnik dočasně vedle svého hlavního zaměstnání stavbyvedoucího. Administrativní práce
vedli zaměstnanci MNV (Kvapil, Bílek, Hroudová), později byl přijat p. Šelepa z Mnichu
za plat 998 Kčs měsíčně + 70 Kčs osobního příplatku.
Oprava domu čp. 99 – na tuto opravu dostal MNV v lednu 80 000 Kčs od odboru pro
Místní hospodářství ONV. Na přední část budovy čp. 99 byl dán nový krov, krytina a stropy
a upravována byla na holičskou provozovnu, stodola byla upravena na 2 slušné bytové
jednotky. Tyto práce byly dokončeny na podzim 1958. Jeden byt byl přidělen Jaroslavu
Buštovi, řidiči výkupního podniku, druhý byt Jaroslavu Lebedovi, vedoucímu pohostinství
v čp. 21 u Kadleců. Nájemné bylo stanoveno na 35 Kčs měsíčně.
Úprava kanceláří – v srpnu bylo začato s úpravou zasedací síně MNV a kanceláří. Rovněž
v srpnu byla dokončena úprava bytu ve II. poschodí čp. 9, kam se nastěhoval zvěrolékař
Jaroslav Capouch.
Cihelny – obě cihelny se dobře rozjely. Cihly se prodávaly – 1000 kusů za 500 Kčs, pro
drobné spotřebitele za 550 Kčs.
Komorový odstřel – první komorový odstřel v lomu ve Strážce byl proveden 5. září 1958.
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) – v květnu byl ustanoven SPOZ při MNV.
Předsedou se stal František Stach, členové – Stanislav Jíra (matrikář), Blažena Kubísková,
František Kameník a Karel Kvapil. První akcí bylo vítání dětí do života.
Vyučování hudbě – p. Vališ ze Soběslavi vyučoval hru na klavír a housle, harmoniku a
klavír vyučoval učitel Blahoslav Karkulín.
Estrády – Učitelský hudební kroužek spolu s pěveckým kroužkem Výboru žen nacvičili
estrádní pořad, který postupně předvedli v různých obcích – v dubnu v Mnichu, v květnu ve
Včelničce, v červnu v Horní Radouni, v listopadu v Najdeku a v prosinci v Deštné. Další
vystoupení následovala v letech 1959 – 1961.
Lipovka – osada obce Březina si při založení JZD vymohla osamostatnění obce a to od
1. 1. 1958.
Úmrtí v roce 1958 – v Deštné zemřelo celkem 14 občanů – 6 mužů a 8 žen. Průměrný věk
v tomto roce byl 73 roky.
Z kroniky vybrala J. Vichrová
Citát nakonec:

Nejdříve ztrácíme zdraví, abychom získali peníze,
potom peníze, abychom získali zpět ztracené zdraví.
Lembke
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RYBÁŘI DEŠTNÁ
Dětské rybářské závody 1. září 2018 na rybníku Voleský v Deštné pořádala Místní
organizace Českého rybářského svazu
Bez chycené ryby: Anna Staňková, Dominik Stejskal, Daniel Mareš, Vojtěch Kubalák,
Jáchym Březina, Jan Poslušný, Anna Šlajchrtová, Josef Šlajchrt
20 cm
Eva Mainclová
34 cm
Tadeáš Mareš
38 cm
Hynek Čadek
39 cm
Anna Kalimonová
43 cm
Daniel Bártík
45 cm
Jan Staněk
52 cm
Pavel Šlajchrt
74 cm
Jiří Staněk
77 cm
Tomáš Zelinger
92 cm
Barbora Šašková
139 cm Jakub Novobílský
159 cm Václav Maincl
229 cm Aneta Šašková (největší ryba – kapr 52 cm)
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------70 let rybářské organizace v Deštné
V čase počínající malebné proměny přírody, ranních mlh, prodlužujících se večerů se i
v našich myslích dostává více místa na trochu melancholie a vzpomínání. V tomto období,
kdy právě rybáři mají plné ruce práce a při výlovech zjišťují výsledky své práce, jsou to
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právě oni, kteří si připomínají 70-tileté výročí své existence a to je i důvod pro připomenutí
si trochu historie.
Má-li vzniknout spolek, musí být splněny tyto základní podmínky:
1.) lidé, které spojuje myšlenka, ale především chuť pracovat a kladný vztah k přírodě a
rybaření
2.) mít kde svoji touhu realizovat
3.) to vše, aby bylo oficiálně potvrzeno a povoleno.
První dvě podmínky v Deštné byly a tak dne 24. 02. 1948 byl ustaven přípravný výbor ve
složení: pánové Rupert Matlas, Josef Svobodný, Jaroslav Kubla, František Laštovka, Jan
Liška, Antonín Kořínek z něhož ještě v témže roce vykrystalizoval nový výbor tehdy
Rybářského klubu jehož hlavní představitelé byli p. Antonín Kořínek – předseda, p.
František Laštovka – jednatel, p. František Blažek – hospodář a stav členské základny byl
26 členů. V následujícím období musel řešit postupné pronájmy vodních ploch v Deštné a
okolí, např. rybníky Voleský, Rytíř, Zámecký, Koupaliště, Blažkův, Mikšův apod. Výbor
se samozřejmě musel snažit o to, aby činnost klubu byla oficiální, což představovalo
značnou práci administrativní trvající několik let. V roce 1952 byl Rybářský klub
přejmenován na Lidový rybářský spolek dle zákona č. 68/1951 přípisem ONV v Kamenici
nad Lipou a krátce poté byl uznán Oblastní pobočkou Jednoty rybářů v Dačicích, pod kterou
organizačně Deštná patřila, za samostatně hospodařící. Další problém, který byl řešen, byla
otázka hospodaření na Deštenském potoce (spor mezi Deštnou a Soběslaví). Tato záležitost
byla vyřešena v roce 1958 Ministerstvem zemědělství, které stanovilo, že Deštenský potok
v úseku od Dírné k jeho pramenům bude dán do trvalého užívání Lidovému rybářskému
spolku v Deštné.
V roce 1959 měl rybářský spolek 24 členů, a hospodařil na těchto rybnících: Rytíř, Mikšů,
Poslušných, Voleském, Zámeckém v Červené Lhotě a celková plocha činila 7 ha.
Počátkem 60-tých let byl vybudován rybník Kosův a Blažkův, což přispělo k bohatšímu
hospodaření organizace. Na uvedených vodních plochách s výjimkou rybníka Poslušných
jsme hospodařili až do 90-tých let.
V dalším období se pro naši činnost podařilo získat do vlastnictví další vodní plochy –
rybníky Panský ve Březině, Plný v Mnichu, Rytíř v Jižné, Drunecký ve Světcích. S velkým
přičiněním členstva byla vybudována rybí sádka na soutoku Dírenského a Březinského
potoka a hlavně pak byla provedena rekonstrukce naší hospodářské budovy (bývalá
Taliánova stodola), čímž bylo umožněno využívat celý její prostor pro naši činnost.
V současné době organizace využívá ke své činnosti 18,5 ha vodních ploch v okolí
Deštné a dále má v péči celý Dírenský potok (od pramenů ve Chválkově až po jeho soutok
s řekou Lužnicí v Soběslavi) tj. cca 29 km a členská základna čítá 93 členů, z toho je 15
dětí.
Dnešní činnost organizace ve své podstatě stále vychází z představ zakládajících členů
samozřejmě v jiných podmínkách, především ekonomických, majetkoprávních a
administrativních. Podílíme se na kulturním a společenském životě ve městě, přispíváme
materiálně i finančně jiným organizacím a svojí prací napomáháme k postupnému
zlepšování čistoty vod a životního prostředí.
Tak jako naše organizace se podílí na životě města, tak i ona a její činnost se odvíjí od
aktivní práce členstva a neobejde se bez spolupráce s Městským úřadem, Agrou Deštná, a.s.,
společností Signum žárové a odstředivé zinkování, s.r.o. a dalšími místními zaměstnavateli
a podnikateli.
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Stručným pohledem do historie organizace je třeba s úctou vzpomenout a ocenit činnost
a práci všech členů a funkcionářů, kteří stáli u zrodu organizace včetně celé řady dalších,
kteří organizaci dovedli až do současnosti. Zároveň vyjadřujeme poděkování za podporu a
spolupráci, které se nám dosud dostalo.
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás vyzvat připomenout si spolu s námi významné
výročí naší organizace, neboť není mnoho rodin v Deštné, ve kterých by nebyl rybář ať
v minulosti či v současnosti.
Zdeněk Beran, předseda MO ČRS v Deštné

SPORT
Tréninky fotbal - muži: každý čtvrtek od 18:00 na hřišti.
Tréninky fotbal - přípravky:
každé pondělí od 17:00 – 18:00 minipřípravka, od 18:00 – 19:00 přípravka

Rozlosování OS mužů sk. A – podzim 2018
Kolo Hrací den

Datum

Domácí - Hosté

Začátek

Odjezd

7.

Neděle

7. října

Sokol Deštná – Horní Pěna

15:00

14:00

8.

Sobota

13. řijna

Nová Ves - Sokol Deštná

15:30

13:30

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

Výsledky mužů:
Lokomotiva České Velenice B - TJ Sokol Deštná 6 : 0
TJ Sokol Deštná – SK Rapšach 6 : 0
SK Horní Žďár – TJ Sokol Deštná 8 : 3
Tělocvična
Rozpis všech sportů a cvičení probíhajících v tělocvičně najdete na tomto odkazu:
http://www.destna.cz/telocvicna.
Pavel Kučera, předseda TJ Sokol Deštná, z.s.
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