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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři Zpravodaje Deštenska,
a je tu listopad, měsíc, jehož název je vypovídající, odklízíme listí kde
můžeme, kompostéry jsou plné, přezouváme pnematiky a doufáme v lepší
počasí. Předchozí dny nám přinesly větrné počasí provázené výpadky
proudu, padáním prvního sněhu a padáním dalších stromů. Snad jste nepřišli
k nějaké velké újmě. Pro čtení nejen u kamen jsme pro vás připravili další
vydání měsíčníku, ve kterém se dočtete opět plno zajímavostí. Příjemné
čtení.
V říjnu zasedalo Zastupitelstvo města Deštná v pondělí 30.10. Na programu bylo 13
bodů. Zastupitelé se sešli v počtu šesti.
Projednán byl prodej pozemku v Tenisové ulici. Schválili jsme Smlouvu o dílo s JD
Rozhlasy na rozšíření bezdrátového rozhlasu.
V rámci odpadového hospodářství bylo schváleno Poptávkové řízení na svozovou
firmu, Pravidla k programu zodpovědného nakládání s odpady, projednány byly informace
k dotacím a informace o kompostérech.
Schválen byl nákup traktoru a vozu pro technický úsek.
Projednána byla nabídka Rádia Česká Kanada pro rok 2018. Dále byly projednány
informace o další spolupráci s Radiohouse na prezentaci města na Rádiu Faktor.
Informovali jsme o vyhlášeném Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok
2018 – budeme žádat o peníze na okna a dveře v ZŠ a na úroky z úvěrů.
Projednány byly pohledávky vůči městu Deštná, kdy se stávají některé nedobytné a
v rámci účetnictví se budou buď vyřazovat či přesouvat na podrozvahový účet.
Ostatní body a další informace můžete získat na www.destna.cz nebo přímo na
podatelně města v zápisu.
Odpadové hospodářství
Město Deštná se připojilo k několika dalším obcím z Jindřichohradecka, rozhodlo se již
v minulém roce vypovědět stávající smlouvu se svozovou společností AVE CZ.
V současné době budeme soutěžit ve výběrovém řízení svozovou společnost od 1.1.2018
na další tři roky. Svoz se bude týkat komunálního odpadu – 14 denní svoz, bioodpadu – 14
denní svoz a skla – 1x za měsíc. Plast a papír budou sváženy technickým úsekem města
v rámci pytlového svozu, frekvence svozu se bude ještě upřesňovat. Pytle budou dodávány
jednotlivým domácnostem zdarma městem. Tento systém svozu začne 1.1.2018.
V současné době probíhá roznos letáků k vašemu informování. Prvním dokumentem byl
leták „Něco málo o třídění odpadů – město Deštná“, dalším dokumentem bude „Manuál
k programu zodpovědného nakládání s odpady“ a „Odpadový dotazník“. Připravujeme
také veřejnou debatu, o které budete včas informováni. V případě jakýchkoli dotazů,
námětů či připomínek se neváhejte obrátit na Městký úřad Deštná či se neváhejte zúčastnit
veřejných zasedání zastupitelstva, která se konají zpravidla každý měsíc.
David Šašek, DiS., starosta
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Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do života vítáme
Matyldu B u š t o v o u z Deštné
Malé Matyldě přejeme hodně zdraví, štěstí, radostné dětství a rodičům blahopřejeme.
Blahopřáli jsme

Jana Potměšilová oslavila 85. narozeniny
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Manželé Helena a Vladimír Kučerovi oslavili Zlatou svatbu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v Deštné, zdroj: volby.cz
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ZPRÁVA TECHNICKÉHO ÚSEKU MĚSTA DEŠTNÁ
Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a jejich dostupnost:
SBĚRNÉ MÍSTO u školní kuchyně bude v listopadu dostupné v sobotu 25.11.2017 od
11:00 do 14:00 mimo tuto dobu po zavolání na telefon 607 937 291 – P. Kučera.
ZDE VYBÍRÁME:
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.
OSTATNÍ ODPADY – druhy a místa k odevzdání
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.
Plast, papír, sklo – do kontejnerů rozmístěných po celém městě a v Lipovce, prosíme o
řádné třídění odpadů podle jednotlivých druhů.
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. Svozy budou probíhat v každý lichý
pátek v měsíci. Termíny svozu v listopadu - pátek 10.11./24.11.
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.
Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby nezamořily životní
prostředí – článek EKO KOM
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě,
představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu
jí ročně skončí na skládkách desítky kilogramů.
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech
však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či
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lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho
let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí
se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen
světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt
do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního
odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z
organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť
může transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou
soustavu.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do
takzvaných malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, na úřadech
a v řadě firem. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4200 sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se
dovíte na www.ekolamp.cz.
Město Deštná má malou sběrnou nádobu umístěnou ve vestibulu Městského úřadu.
Sběrné místo, které se v Deštné nachází v Zahradní ulici čp. 289, je otevřeno každou
poslední sobotu v měsíci nebo kdykoliv na zavolání na telefon 607 937 291 – Pavel
Kučera. Sběrné místo je dostupné jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru
obce.
Výpis prací technického úseku města Deštná v říjnu 2017:
V ulici Adamská bylo zprovozněno první solární svítidlo
veřejného osvětlení, druhé solární bude instalováno za
kostelíkem ve Svatojánské ulici.
Další rozšíření, tentokrát již napojené na elektrickou síť,
o jedno svítidlo připravujeme u dolního vjezdu do Aquary, dále
tři nová svítidla v Zahradní ulici a další tři v ulici Stránská.
V lese probíhá příprava stromků na zimu, nátěrem proti okusu,
dále jsme začali se sázením nových stromků (smrk 3500 ks),
zároveň byla ukončena těžba polámaných a broukem
napadených stromů. Vytěženo muselo být skoro 500 m3 dřeva.
V současné době se dřevo odváží na pily.
Na hřbitově jsme začali s přípravou obnovy chodníku kolem
márnice a směrem do urnového háje.
Pod dětským hřištěm vzniká prostor pro umístění dalších druhů
sportů (pétanque, badminton, ping pong, workoutová sestava –
venkovní tělocvična).
V Lipovce v kulturním domě byla instalována nová vrata u
garáže, kde je garážována hasičská technika, a dále jsme opravili pumpu na místní studni.
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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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Tlaková kanalizace
Upozornění pro majitele nemovitostí, kteří mají tlakovou kanalizaci. V rámci běžné
údržby šachty tlakové kanalizace je nutné 2 – 4 krát ročně (nebo dle potřeby) ostříkat
(omýt) čidla, která spouštějí čerpadlo. V případě, že se čidla nebudou čistit, hrozí přetečení
šachty nebo zpětné natečení kalů do domu, popř. spálení čerpadla.
Palivové dřevo
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
Přehlídka dravců
Ve středu 04.10. proběhla na hřišti přehlídka dravců. Pánové
sokolníci od Českých Budějovic dětem představili různé dravce. Na
některé si děti mohly dokonce sáhnout nebo si je nechat přistát na ruce. Zaujal nás
především krkavec Ferda a výr Kuba. Přehlídka byla velmi poučná a moc se všem líbila.
Mgr. Zuzana Géblová
Přespolní běh v Jindřichově Hradci
Žáci a žákyně naší školy se zúčastnili Přespolního běhu v Jindřichově Hradci, na tomto
závodě škola startuje téměř každý rok a někteří žáci tedy soutěžili opakovaně. Závod se
konal ve středu 04.10. a počet účastníků byl jako vždy vysoký. Naši školu reprezentovalo
devět chlapců a dvě děvčata. V náročném terénu v parku u kostela sv. Jakuba se
v kategorii mladších žáků nejlépe běželo Honzovi Jílkovi, který obsadil pěkné dvanácté
místo z šedesáti čtyř. Mezi staršími se pak nejlépe vedlo Honzovi Havlíčkovi, ten byl na
dvacáté třetí pozici z šedesáti pěti.
Mgr. Jiří Kačo
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V pondělí 09.10.2017 navštívili žáci 9. ročníku Městský úřad v Deštné. Touto exkurzí
jsme si zpestřili výuku zeměpisu. Pan starosta žákům představil územní plán obce a
zajímavě o něm povyprávěl. Tímto mu velmi děkujeme.
Jana Havlíčková
Turnaj ve stolním tenise
V tělocvičně V. ZŠ v Jindřichově Hradci se v úterý 24.10. konal turnaj ve stolním tenise
určený pro žáky II. stupně. Naši žáci se tohoto turnaje zúčastnili po delší době.
Reprezentovalo nás osm chlapců a dvě dívky. Konkurence byla opravdu silná, naši žáci
nezaznamenali žádný výrazný úspěch. Nicméně den strávený na tomto turnaji byl pro žáky
příjemným zpestřením a možnou motivací pro zlepšování se v tomto pěkném sportu.
Mgr. Jiří Kačo
V úterý 31. října navštívil naši školu lektor Recyklohraní. Ve výukovém programu
Recyklace hrou se žáci zábavnou formou učili základům správného třídění a recyklace
odpadů. Žáci pracovali s modely elektrozařízení a dalšími metodickými pomůckami.
Program byl velmi poučný a žáci se dozvěděli spoustu nových informací.
Jana Havlíčková
Návštěva Úřadu práce v Jindřichově Hradci
Dne 31.10.2017 se IX. třída vydala na Úřad práce do Jindřichova Hradce, konkrétně na
Informační a poradenské středisko k volbě povolání. Žáci diskutovali o svých
předpokladech ke studiu na středních školách a učilištích. Pak se každý zkusil zamyslet
nad tím, co vše je důležité a s čím se setká ve svém budoucím povolání. Při poznávacím
testu žáci zjistili, jak je vidí ostatní spolužáci.
Návštěva úřadu práce byla dalším krokem k rozhodnutí, jakým směrem se bude ubírat
budoucnost absolventů 9. p. r.
Mgr. J. Říha, TU IX. tř.
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ZŠ a MŠ Deštná nabízí volné pracovní místo školníka
Požadavky pro uchazeče:
věk nad 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, střední vzdělání s výučním
listem nebo maturitou, nejlépe v některém z technických oborů, řidičský průkaz skupiny
B, slušné vystupování, manuální zručnost, samostatnost, fyzická zdatnost a způsobilost pro
výkon práce školníka, bydliště v blízkosti školy.
Platové zařazení:
platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému
vykonávanému druhu práce.
Pracovní doba:
rozvrh na 5 dnů v týdnu (pondělí – pátek).
Pracovní poměr:
na dobu určitou 1 rok, potom je možná změna pracovního poměru na dobu neurčitou,
nástup je možný od ledna 2018, případně dle vzájemné dohody.
Zájemci o pracovní místo nás mohou kontaktovat:
osobně v kanceláři ZŠ na náměstí Míru 44, Deštná, telefonicky: 384 384 280
mail: zs.destna@centrum.cz
Den otevřených dveří v základní škole
V letošním školním roce tomu je 90 let od dostavby budovy základní školy. Při té
příležitosti uspořádala ZŠ a MŠ Deštná 24. října Den otevřených dveří hojně navštívený
rodiči, dětmi, současnými a bývalými pedagogy a dalšími přáteli a příznivci ZŠ a MŠ
Deštná. Program zahájilo pásmo písniček, recitace a tance žáků a žákyň školy. Po
projevech starosty Deštné Davida Šaška a ředitele školy Petra Šulce, který promluvil o
historii školy, následovala prohlídka školní budovy a drobné pohoštění. Návštěvníci mohli
vidět výsledek další fáze oprav, které proběhly péčí města Deštná o prázdninách a
navštívit retrotřídu, zařízenou historickými školními pomůckami. Den byl zakončen
společným posezením u pohoštění, které připravily paní učitelky.
Závěrem zbývá připomenout, že škola má pro rodiče a děti dveře otevřené pořád a že
odpovědně a s úctou pokračuje v dlouhé tradici vzdělávání a výchovy mládeže.
Mgr. Petr Šulc, ředitel
MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v měsíci říjnu
V měsíci říjnu se nám už naplno přihlásil o slovo podzim, a tak i my ve školce jsme
své činnosti a hry zaměřovali k aktivitám souvisejícím s přírodou a jejími plody. Na
vycházkách jsme zase obdivovali barvy a krásu podzimu.
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Hned z kraje měsíce nás navštívili sokolníci. S kamarády ze ZŠ jsme se sešli na hřišti,
kde nám pan sokolník předvedl vystoupení s jednotlivými dravci. Nejvíce se nám líbilo,
když nám přelétali nad hlavou a také jsme si některé mohli pohladit. Byl to pro nás
nezapomenutelný zážitek.
Třída „Broučků“ se rozhodla, že využije darů podzimu, a to jablíček a upekla nám
krásný a chutný štrúdl. Broučky společná práce moc bavila a my jsme měli nádherně
provoněnou školku.
Ve třídě „Soviček“ jsme se zase inspirovali barvami podzimu a udělali si barevný
týden. Každý den v týdnu jsme se oblékli do jedné barvy. Během těchto dní jsme
vystřídali zelenou, červenou, žlutou, oranžovou a hnědou barvu. Výsledek naší snahy jsme
si vždy s nadšením vyfotili.
Před podzimními prázdninami proběhla v areálu MŠ akce pro rodiče s dětmi, která
nesla název: „Nebojme se strašidel“. Počasí nám přálo a my jsme se všichni výborně
bavili. Děti s rodiči si prošli čtyři stanoviště – výroba lucerničky, udělej ze sebe mumii,
hod na strašidelné plechovky a Nebojíš se strašidel? Aneb tatínek nebo maminka tě sveze
mezi strašidla. Na konci stezky na děti i jejich rodiče čekaly odměny a nám byly hlavní
odměnou úsměvy a šťastné tváře nejen dětí.
Během října jsme také zahájili kurz anglického jazyka. Děti jsou rozděleny na dvě
skupiny, a to na začátečníky a pokročilé. Výuka angličtiny bude probíhat vždy v pátek
(kromě podzimních prázdnin a státního svátku v listopadu). Také jsme každé úterý
pokračovali v kurzu bruslení v Soběslavi.
Říjnové akce v MŠ: sokolníci, jablka v županu, barevný týden, kurz bruslení, zahájení
kurzu anglického jazyka, akce pro rodiče s dětmi – „Nebojme se strašidel“.
Krásný podzim přejí učitelky MŠ
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ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ A MŠ DEŠTNÁ
Nabízíme občanům, důchodcům, maminkám na MD, rekreantům a ostatním stravování ve
Školní jídelně Deštná nebo případně i rozvoz obědů. Cena jednoho oběda je nově 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 LISTOPAD 2017
01.11. ST Zeleninová
02.11. ČT Přidělaná
03.11. PÁ S mas. rýží a cizrnou
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Brokolicová
Fazolová
Nudlová
Vločková
Bramborová

13.11. PO Pórková

Krůtí maso na žampionech, rýže (obs.1, 3, 9, 10)
KNEDLÍK
Čočka na kyselo, uz. krk., chléb, okurka, čaj (obs.1, 3, 7)
Jablková žemlovka, mléko, čaj (obs. 1, 3, 7, 9)
Segedínský guláš, knedlík, čaj (obs. 1, 3, 7)
Třeboňský karbanátek, brambor, rajský salát (obs.1, 3, 4)
Hov. maso vař., rajská omáčka, těstoviny (obs. 1, 3, 9)
KNEDL.
Vepř. krk. pečená, špenát, brambor, čaj (obs. 1, 3, 7)
Kroupové rizoto s vepř. masem, okurkový salát, čaj (obs. 1, 3, 9)
Maďarský guláš, těstoviny, čaj (obsahuje 1, 3, 7)

KNEDLÍK
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14.11.
15.11.
16.11.
17.11.

ÚT Čočková
ST Krupicová
ČT Boršč
PÁ
SVÁTEK

Kuře po zahradnicku, brambor, kompot, čaj (obsahuje 1, 3)
Vepř. srdce na smetaně, knedlík, čaj (obs. 1, 3, 7, 9)
Bavorské vdolečky s tvarohem, kakao (obsahuje 1, 3, 7)

20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Zelná
Hovězí
Z mích. luštěnin
Rybí
S játr. rýží

Smažené rybí filé, brambor, mrkvový salát, čaj (obsahuje 1, 3, 4)
Hov. maso vař., křenová omáčka, knedlík, čaj (obs. 1, 3, 7, 9)
Kuřecí závitek, rýže, okurka, čaj (obsahuje 1, 3)
Vepř. maso po italsku, těstoviny, čaj (obsahuje 1, 3, 4)
KNEDLÍK
Francouzské brambory, červená řepa, čaj (obsahuje 1, 3, 9)

27.11.
28.11.
29.11.
30.11.

PO
ÚT
ST
ČT

Květáková
Hrachová
Rajská
Z vaj. jíšky

Špagety po milánsku, čaj (obsahuje 1, 3)
Hov. maso na česneku, rýže, čaj (obs. 1, 3, 9)
KNEDLÍK
Sekaná pečeně, bramb. kaše, obloha, čaj (obsahuje 1, 3, 7)
Vepř. maso na paprice, knedlík, čaj (obsahuje 1, 3, 7, 9)

Seznam alergenů :
1
2
3
4
5
6

OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK
KORÝŠI
VEJCE
RYBY
PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY)
SÓJOVÉ BOBY

7 MLÉKO
8 SKOŘÁPKOVÉ PLODY
9 CELER
10 HOŘČICE
Změna jídel a alergenů vyhrazena.

Z NAŠÍ KNIHOVNY
Vážení a milí čtenáři, je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Než se člověk po
zimě nadechne jarního vzduchu, už je tady léto se svým nádherným
počasím. Užíváte si teplíčka a najednou vás zatahá za nos večerní mlha
a ejhle, je tu podzim. Krásně vybarvený, příjemně prosluněný, plný
hluku a shonu na polích. Ale i tato idylka rychle uteče a máme tu
listopadové plískanice s ledovým větrem. Kdo by se z toho radoval? Snad jen děti, kterým
v listopadovém větru nádherně létají draci a nebo se brouzdají ve spadaném listí.
U nás v knihovně je ale milo, teploučko a útulno. Opětovně nabízíme prostory knihovny k
setkávání se s přáteli, kteří se dlouho neviděli, nebo jim je doma smutno. Přijďte si
popovídat, uvaříme čaj či kávičku.
U nás je možné vypůjčit si knihu a číst si tady v knihovně bez tahání knížek domů. A
pokud byste přece jen chtěli knihy domů a nemohli je unést, rády vám knihy dovezeme.
Máme pro vás zase nové tituly různých žánrů, ale když nepřijdete, nedozvíte se jaké. Proto
neváhejte a přijďte, máme otevřeno 4 dny v týdnu. Těšíme se na vás.
LiSt
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KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS
Oznamujeme zatím známé akce v KD Deštná:
18.11.2017 Rybářská dolovná
13.01.2018 Hasičský ples
24.11.2017 Ochotníci divadlo
02.02.2018 Farní bál
25.11.2017 Ochotníci divadlo
10.02.2018 Masopust
01.12.2017 Ochotníci divadlo
16.02.2018 Agra ples
02.12.2017 Mikulášská besídka
17.03.2018 Myslivecký večírek při svíčkách
09.12.2017 Setkání dříve narozených
01.04.2018 Velikonoční zábava
16.12.2017 Parkán vánoční zábava
21.04.2018 Brutus koncert
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Milí čtenáři,
svatý Václav je patronem a ochráncem všech Čechů, proto jej každý z nás ctí a v den jeho
smrti 28. září si na sv. Václava vzpomeneme vždy s láskou.
Nedlouho po „sametové revoluci„ byl tento den ustaven jako svátek a je rovněž náležitě
uctěn ve Staré Boleslavi, kde k této kruté bratrovraždě došlo. Této oslavy se každoročně
účastní mnoho poutníků a též někteří členové vlády a státní správy. Zde je též připomínána
historie jeho rodu a je sloužena slavnostní mše svatá. Jistě tuto událost mnozí zhlédli
v České televizi, kde byl přenos celé slavnosti uveden.
Proč musel tedy kníže Václav zemřít? Bylo to kvůli tehdejším sporům a bojům o moc
s příznivci jeho mladšího bratra Boleslava I. Václav se ještě v mladém věku ujal vlády a
podporoval křesťanskou církev a též přislíbil římskému králi a císaři Jindřichu I.
Ptáčníkovi, který přitáhl s vojskem až před Prahu, že mu bude vyplácet tzv. „daň z míru“.
Tyto nábožensko-politické vazby vyprovokovaly jeho odpůrce, kterým se postavil do čela
právě jeho bratr Boleslav. Kníže Václav byl tedy zavražděn 28.09.935 a jeho tělo bylo
převezeno do Prahy, do nového chrámu sv. Víta, kde se jeho ostatky nacházejí dodnes.
Když byl kníže Václav po několika letech svatořečen, obraceli se k němu Čechové
s prosbou o pomoc ve zlých dobách národa českého. Sám český král a římský císař Karel
IV. sepsal „Legendu o sv. Václavu, mučedníku a českém vévodovi“. Budiž tedy ctěn
navždy svým národem.
A jak jsme přispěli k oslavám tohoto světce my v Deštné? Když vznikl hudební soubor sv.
Jana Křtitele v kostelíčku v Deštné, pořádali jsme sice první podzimní koncert k oslavě sv.
Kateřiny, jejíž jmenovkyně byla u objevení vzácného léčivého pramene v roce 1589, ale
slavnostní druhý a další podzimní koncerty byly již věnovány na žádost místních občanů
svatému Václavu, patronu země české.
Dnes však tento podzimní koncert navštěvuje velmi málo zájemců. Někteří tvrdí, že už je
chladno, což není vždycky, jiní dají přednost právě v tento den kopání brambor a ještě už
druhý rok jsou v Jindřichově Hradci celodenní Svatováclavské slavnosti. Pro malou účast
se tedy nevyplatí zvát velké a vynikající pěvecké sbory, které se dlouho na tuto událost
připravují a jsou pak zklamáni. Též jest problematické jim uhradit jízdné z dobrovolného
vstupného. Je to škoda, ale budeme muset pro tyto podzimní koncerty uvažovat o kratším
hudebním vystoupení jednotlivců a místních účinkujících.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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Vrátíme se tedy k našemu poslednímu benefičnímu koncertu k poctě svatého Václava u
nás v kostelíčku sv. Jana Křtitele v Lázních dne 23.09.2017 od 16 hod. Toho dne bylo
velmi pěkné počasí, a tak jsme se všichni těšili na krásné vystoupení.
Před koncertem, po uvítání návštěvníků, se jako vždy krátce, ale procítěně pomodlila u
studny s pramenitou vodou paní Jana Píchová z Červené Lhoty, která představovala první
ženu, která se při své modlitbě u pramene léčivé vody náhle uzdravila. Někteří se vždy
modlí s ní a jiní myslí na své blízké a prosí o uchování zdraví nás všech. Jako druhé
vystoupení jsme zařadili nádherný koncert pěveckého sboru „Anonym voice“ ze
Soběslavi, který zde v Deštné už s velkým úspěchem vystupoval. Smíšený sbor mužů a
žen předvedl vícehlasý zpěv. Byl to „Svatováclavský chorál“, dále latinské písně „Santo,
santo“, „Laudate omnes gentes“ a české písně „Pán jest světlo mé“ a „Stvoření“. Z oblasti
gospelu to byly písně „Nad Lobodicama“ a „Joshua“, z lidových písní například „Až
jedenkrát“, „Na tej lúce, na zelenej“ a „K Soběslavi cesta“. Na závěr ještě slavnostní píseň
„V zemi věrných Čechů“. Celé vystoupení bylo doprovázeno průvodním slovem o
zpívaných písních i činnosti sboru pod vedením sbormistryně paní Ireny Molíkové.
Tento koncert byl vynikající a na dobré úrovni, což uvedli i někteří posluchači v knize
návštěv. Byl velmi slavnostní. Jako další zazpívala Eva Kadlecová středověkou píseň
upravenou Césarem Frankem pod názvem „Panis Angelicus“ všichni se těšili též na
vystoupení našich nejmladších pod vedením paní učitelky Hany Bӧhmové. Děti se
nenechaly zahanbit a pěkně recitovaly a hrály na zobcové flétny. Byly to:
Anička Bílková, báseň „Sluníčko na podzim“,
Nina Hynková „Září“,
Nelinka Hynková a Jindřiška Jílková, báseň „Chaloupka“,
na flétny hrály Anička Bílková „Travička zelená“ a „Když jsem husy pásala“,
Anička Sinerová píseň „Pekař peče housky“,
Nelinka Hynková „Běžela ovečka“ a „Maličká su“.
Všechny děti byly velmi šikovné. Moc se ale všem posluchačům líbil malý krásný
chlapeček ze školky Rosťa Jílek, který též přidal básničku. Všichni tleskali, protože celé
vystoupení dětí bylo pěkné.
Dále vystoupila paní Vlasta Vlnová se svým synem Tomášem, kteří jsou už dávno
v Deštné oblíbeni. Jsou z Jindřichova Hradce a vždy dodají každému koncertu na vážnosti.
Zazpívali a zahráli ještě jednu píseň k sv. Václavu a též píseň pro Madonu Marii, která
vyvolala velký potlesk. Když vystoupila nadaná dívenka Madlenka Kolářová z Litomyšle,
která už si získala publikum minule zpěvem dlouhé latinské písně, byla přivítána
potleskem. Zahrála na klávesy skladby od Alexe Tanzmanna „Espresiva“ a „Skercino“ a
dále od Bedřicha Smetany skladbu „Moderato“ a od Františka Vožniaka „Valčík a-moll“.
Posléze paní Daniela Vrňáková v moravském kroji vystoupila s vlastní básní „Podzimní
romance“ a dvěma lidovými písněmi „Lásko, bože, lásko“ a „Okolo Hradišťa“. Na závěr
koncertu zahrála Madlenka Kolářová dvě skladby od Antonína Dvořáka „Stará matka“ a
od Giuseppe Verdiho – sbor z opery „Nabucco“. Zpěvem ji doprovázela Eva Kadlecová.
Výkon obou byl odměněn potleskem.
Potom jsme se se všemi rozloučili, popřáli hodně zdraví a radosti ze života, a proto ještě
Eva Kadlecová zazpívala radostnou píseň „Ó, sole mío“.
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Dostali jsme květiny, které jsme též rozdali účinkujícím a dětem malé sladkosti. Nabídli
jsme hostům i ochutnávku svatojánské vody a ještě jsme společně poprosili sv. Václava,
aby nás i všechny Čechy stále ochraňoval.
Na závěr oznamujeme všem zájemcům, že nyní vyšly dvě nové brožury
1) od Františka Kvapila „Ty deštenské stráně“
2) od Evy Kadlecové vyprávění v brožuře „Svatojánský pramen a lázně sv. Jan v Deštné“
s 30 obrázky a vlastní básní o léčivém prameni a hudebním souboru sv. Jana Křtitele.
Obě brožury je možno zakoupit za pouhých 30 Kč na Městském úřadě v Deštné.
Budeme se těšit na vaše ohlasy.
Ze svatojánských lázní vás zdraví Eva Kadlecová
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Praktický lékař pro děti a dorost v Kardašově Řečici a Deštné
MUDr. Jana Sedláčková
telefonní číslo pro obě ordinace: 725 373 032

e-mail: ja.sedlackova@seznam.cz

Ordinační hodiny:
Pondělí

K. Řečice

7-12

Úterý

Deštná

7-12

Středa

K. Řečice

7-12

Čtvrtek *

Nemocnice JH

8-12

K. Řečice
Pátek
Pondělí, čtvrtek

Deštná

13-15
(poradna)

13-15
7-12

15-18 – předem objednané prevence a administrativní úkony

* Toto je dočasná změna, ale pokud by Vám to vyhovovalo, můžeme ordinační dobu
odpoledne ponechat. Pokud byste chtěli objednat na určitý čas, nebojte se zavolat,
uděláme, co je v našich silách.
Bližší informace a aktuality najdete na:
www.pediatr-recice.cz nebo https://www.facebook.com/pediatrrecicedestna/.
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ŘÍJEN V LETECKÉM MUZEU DEŠTNÁ
OČIMA KHL
Skončila v pořadí již devátá sezóna této naší aviatické
expozice. Letecké muzeum Deštná osiřelo. Přesto naše
kroky opakovaně vedly do těchto prostor. Začali jsme totiž
připravovat další etapu výměny starých vitrin za nové, které budou jednou z největších
finačních položek našeho Klubu v nadcházejícím roce.
Nasnadě je však další problém, který je nutné 100% vyřešit do začátku nové muzejní
sezóny. V expozici jsou vystaveny velice vzácné historické předměty, které by si dozajista
zasloužily větší zabezpečení a ostrahu. Také proto se chceme setkat s vedením města
Deštná ohledně zakoupení kamerového systému do všech místností Leteckého muzea.
Pokud zde chceme mít vystaveny další zajímavé a často unikátní předměty, je kamerový
systém naprosto nezbytný!
Než se ohlédnu za uplynulým měsícem, rád bych se v pár větách zastavil u jedné
klubové akce ze soboty 9. září 2017. Tento den se totiž splnil dlouholetý sen našeho člena
Klubu historie letectví Jindřichův Hradec Zdenka Krupičky. Od 50. let minulého století
byl členem jindřichohradeckého Aeroklubu, kde absolvoval základní pilotní i pokračovací
výcvik na kluzácích. Politická situace spojená s normalizací po roce 1968 mu bohužel
tolik milované létání vzala. V loňském roce oslavil náš kolega „Zdeny“ Krupička
významné životní jubileum. Jenže jaký vhodný a především obsahově hodnotný dar mu
k osmdesátinám vybrat? Nakonec vyhrál návrh kolegy Vládi „Vojty“ Vondrky - let v LF
109 Pionýru, v němž Zdeněk kdysi létal. Jediným místem v Čechách, a nejspíše i na světě,
kde se tyto stroje dodnes aktivně používají, je Aeroklub Brno-Medlánky. Vše bylo
domluveno na 9. září 2017. Na let se s naším kamarádem Zdenkem Krupičkou vydali
Radek Novák a Vláďa Vondrka. Členové medláneckého Aeroklubu Zdenka přijali velice
přívětivě, a on svůj let poté skutečně absolvoval. Protože je zkušeným vzdušným
matadorem, dostal možnost si podstatnou část vzdušného opojení sám odřídit. Odměnou
mu byla výtečná známka z přezkoušení na LF 109 Pionýru, získaná s odstupem přesně
půlstoletí a zapsaná od instruktora do jeho původního pilotního zápisníku letů. Zdenku,
kamaráde, ještě jednou vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a především další
úspěšné starty a šťastná přistání!
Během uplynulého měsíce jsme s kolegy opakovaně navštívili Letecké muzeum Deštná.
Naposledy v sobotu 28. října, kdy jsme k prohlíce expozice pozvali naše přátele z
moravské Ostrožské Lhoty. Právě s nimi jsme v červenci absolvovali „Expedici Hodov
2017“, během které jsme dokumentovali osudy a hroby vojáků jindřichohradeckého 75.
pěšího pluku v oblasti Starého Martinova z června 1915 a našich legionářů z období bojů
2. července 1917 u Zborova. Právě o této naší výpravě jsme uspořádali 27. října od 18
hodin v konferečním sále Muzea Jindřichohradecka přednášku, které se zúčastnilo
bezmála devadesát lidí. Součástí akce byl slavnostní křest pamětní medaile, kterou u
příležitosti 100. výročí bitvy u Zborova vydal náš Klub historie letectví Jindřichův Hradec
za podpory města Jindřichův Hradec. Hlavní sudičkou křtu byl starosta města nad
Vajgarem Stanislav Mrvka. Návazně na tuto akci jsme se s Klubem zúčastnili v
Jindřichově Hradci oslav 99. výročí vzniku samostatného Československa, které byly
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zahájeny u našeho Památníku letců a poté se přesunuly do Jakubského parku k Památníku
obětem I. a II. světové války. Večer 28. října pak obdržel náš Klub Pamětní medaili
Československé obce legionářské za dlouhodobou spolupráci s čs. válečnými veterány. Za
pomoc se všemi výše uvedenými akcemi patří můj osobní dík především Mílovi Svitákovi,
Láďovi Holickému, Mírovi Homolovi a Radku Novákovi. Pánové, díky!
Všem Vám přeji klidné prožití podzimu. Hlavně hodně zdraví! Chcete-li se dozvědět
více o činnosti našeho Klubu, pak nezapomeňte navštívit naše webové stránky: www.khljhradec.cz.
Vladislav Burian

Foto 1: Hlavní aktéři krátce po slavnostním křtu pamětní medaile k 100. výročí bitvy u Zborova vydané
Klubem histrorie letectví Jindřichův Hradec. Hlavní sudičkou křtu medaile byl Stanislav Mrvka (druhý
zprava). Na snímku dále spoluautorka aversu mediale Marie Grešlová (druhá zleva). /

Foto 2: Pietní oslavy u Památníku letců v Jindřichově Hradci 28. října 2017 dne vzniku samostaného
Československa. Zprava: Karel Matoušek, mjr. Petr Pokovba a Vladislav Burian.
/Obě fotografie dodal: Josef Böhm, Deštná/
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DEŠTNÁ
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Deštná - aktuálně
V neděli ráno 29. října povolalo operační středisko naši jednotku k zásahu u požáru
rodinného domu v Plasné. K zásahu vyjela oběma vozidly dvě družstva o celkovém počtu
13 hasičů. Při našem příjezdu byl již požár lokalizován, naše jednotka se podílela na
vyklízecích pracích. Téhož dne navečer, jsme byli povoláni k zásahu na odklízení stromu
spadlého přes silnici. K zásahu vyjelo jedno družstvo o celkovém počtu devíti hasičů.
Jinak se jednotka věnovala pouze běžné údržbě výzbroje a výstroje.
Sbor dobrovolných hasičů Deštná - aktuálně
V pátek 20. října provedli členové SDH sběr kovového odpadu. V sobotu před 1. adventní
nedělí budeme jako každý rok zdobit vánoční strom v parku u kostela. Začínat budeme
pravděpodobně v 9 hodin.
(Jan)

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
"K v a r t ý r m a j s t ř i" byli vpředu
V dávných časech bývaly války "sezonní", tedy od jara do podzimu.
Potom se žoldnéřské vojsko stáhlo do vyhlédnutých zimních pobytů,
tzv. "ložumentů". To se měšťanům určitě nelíbilo, ale nebylo pomoci! V
domácích zimovištích vojáci přece jen něco platili, v nepřátelském území šlo všechno na
účet měšťanů. I Deštná byla tímto obtížným zvykem často postižena. Podívejme se blíže:
Snad největší počet stavovského vojska "zalehl" Deštnou a okolí při českém povstání,
v listopadu 1619. Zdrželi se jen dva dny, ale stačili vyjíst domácí a zlikvidovat jejich
zásoby krmení na zimu. Nikdo nezaznamenal velký počet "durchcuků" (průtahů) všech
možných žoldnéřských banderií a jejich násilí na poddaných, i na Deštensku. Od poloviny
17. století však známe z deštenských záznamů pobyty některých císařských (našich)
oddílů ve městě. Například v roce 1645 je v obci mnoho vojáků regimentu Colloredo,
"sedí" zde plukovník Mondin, a řídí pochody vojsk. Další návštěvy s "ložumentem" byly
zde v letech 1674, r. 1679 dokonce dvakrát, nejvíce při tažení česko-německé domobrany
k Vídni, roku 1683, obležené Turky.
Obecní zápisy jsou plné vydání peněz pro vojáky: potraviny, pivo, kořalka, svíčky, pro
koně seno, oves, sláma, povozy k převážení vojáků... vše bez placení! To ještě měli
poddaní štěstí, že jim žoldáci nevypálili chalupy. Obdobně se deštenským vedlo při
tereziánských válkách v letech 1742, 1757. Tehdy naše městečko vyjedli bavorští a
francouzští vojáci. Krátký mír opět přerušily rakouské války s Napoleonem. Jeho vítězná
vojska v roce 1805 obsadila Moravu a jižní Čechy, všude vydírala peníze a zásoby. Deštná
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si Francouzů také "užila" téměř celý prosinec 1805. (Viz článek Rudé slunce nad
Slavkovem, Zpravodaj Deštenska, prosinec 2014).
Za vlády císaře Františka Josefa I., se často konaly vojenské manévry, vojáci museli
dostat ubytování ve městech a vesnicích. Deštenští to řešili výběrem domů vhodných k
pobytu vojska i koní. V seznamu je kolem 100 domů, včetně hostinců a předměstských
dvorů. Příchod vojska byl včas starostům oznámen, první přijeli "kvartýrmajstři", a se
starostou řídili ubytování. Totéž se dělo při záplavě pruských vojáků v Deštné, po jejich
vítězství u Hradce Králové v roce 1866. Velitelé se většinou usadili na faře a v radnici.
Novější byl několikadenní pobyt českých dragounů u nás, při mobilizaci v roce 1938.
Poslední, velice "nezvanou návštěvou" byl německý vojenský oddíl Wehrmachtu, s
obsazením deštenské školy na jaře 1941, a znovu v podzimu a jaru 1944-1945. Naštěstí
byli vojáci v květnu 1945 nuceni uprchnout, díky vojskům Rudé armády.
Jistě je naším přáním, abychom se "všelikého vojska ložírování" už nikdy nedočkali!
F.K.

LÉKÁRNA DEŠTNÁ
Flavamed šumivé tablety se užívá při onemocněních plic a průdušek, při
kterých se tvoří vazký hlen. Tento přípravek německého výrobce Berlin –
Chemie AG usnadňuje vykašlávání a zmírňuje kašel.
Nyní v nabídce lékárny balení 10 šumivých tablet za výprodejovou cenu:

19 Kč
(použitelnost přípravku do 31. července 2018)

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
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SPORT
Podzimní část sezony 2017/2018 – fotbal muži
07.10. Lodhéřov – Deštná 0:1
14.10. Deštná – Lomnice 4:0
21.10. Staňkov – Deštná 2:0
28.10. Deštná – Majdalena 1:2
Tréninky fotbal – každé pondělí v tělocvičně
17:00 – 18:00 děti 8 až 11 let
18:00 – 19:00 minipřípravka 5 až 7 let
Tělocvična
Rozpis všech sportů a cvičení probíhajících v tělocvičně najdete na tomto odkaze:
http://www.destna.cz/zveme-vas/rozpis-telocvicny-2017.

Mikulášská nadílka – TJ Sokol Deštná
Na úterý 05.12.2017 připravujeme mikulášskou nadílku pro děti.
Jelikož trasy jsou celkem dlouhé, rozmezí návštěv v jednotlivých
domácnostech se bude pohybovat od 16:00 do 21:00 hodin.
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POJĎTE CVIČIT JÓGU
Každou středu od 18:00 hodin cvičíme v místní tělocvičně jógu pod vedením zkušené
cvičitelky Jany Ratajové.
Každý si cvičí tak, jak mu jeho tělo dovolí, v klidu a pohodě. Naučíte se správně dýchat,
uvědomovat si sebe sama, zjistíte, že se pomalu a nenásilně zbavujete různých bolestí a
bolístek, jste pružnější a tím pádem mladší, neboť pružnost je mládí. A především Vám
bude hezky. Ze cvičení půjdete lehouncí jak vánek a uvnitř sebe si ponesete pohodu. Tohle
cvičení je jako pohlazení pro tělo a pro duši, není to jen o pohybu, ale i o prožitku.
J.S.

Sauna v kabinách Sokola začíná v
sobotu 4. listopadu v 16 hodin pro
ženy a v 18:10 hodin pro muže.
Provozovatel Václav Traxmandl.
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INZERCE A JINÉ
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FINANČNÍ PORADNA
Listopad 2017

Střet se zvěří
Podzim je období, kdy jsou na
silnicích evidovány častější střety
se zvěří. Co v takové situaci dělat?
Hlavně je potřeba ovládnout instinkt, který vás bude nutit
strhnout volant! Čelní střet se zvířetem je mnohem bezpečnější
než „omotat auto kolem stromu“. Oblečte si reflexní vestu,
označte auto výstražným trojúhelníkem a volejte policii, ta
kontaktuje místní myslivce. Nezapomeňte auto nafotit ze všech
úhlů. Hlavně myslete na to, že zvěř se nepohybuje jen v lese,
ale potkat ji můžete kdekoli na silnici, a to i ve městě!
Nemáte auto na střet se zvěří pojištěné? Běžná částka, která
bývá střetem způsobena je 30.000,- a to už stojí za připojištění.

Orkán
Koncem října se přes ČR přehnal
orkán Herwart a i na Deštensku to
pěkně foukalo. Pevně věříme, že
vám všem nenapáchal velké škody.
Pokud ano, rádi vám z naší strany
pomůžeme s nahlášením a rychlou
likvidací.

Akropol asistent 775 157 057
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