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31. ROČNÍK

CENA 10 Kč

Slavnost betlémského světla v parku u kostela sv. Ottona 22. prosince 2019.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři,
chci vám poděkovat za přízeň, kterou věnujete našemu Zpravodaji
Deštenska, který vám přináší aktuality z dění v Deštné a okolí. Zpravodaj
v letošním roce slaví své 31. narozeniny a přejme si, ať má stále mnoho
čtenářů a mnoho dopisovatelů, kteří se s vámi dělí o své příspěvky.
Přeji vám všem v novém roce jen to dobré, zdraví a štěstí, pohodu a lásku.
Info z veřejného zasedání Zastupitelstva města Deštná, které se uskutečnilo v pondělí
30. prosince 2019. Zúčastnili se všichni zastupitelé. Projednáno bylo mimo jiné:
- Bylo rozhodnuto o zpracování nového územního plánu. Začátkem roku bude
provedeno výběrové řízení, požádáme o součinnost MěÚ J. Hradec. O dalších
krocích vás budeme informovat zde ve zpravodaji a prostřednictvím webových
stránek.
- Provedli jsme výběrové řízení na opravu spadlé části zdi hřbitova. Vyhrála firma
Kostka JH, s.r.o. za cenu 518.353 Kč bez DPH. Práce proběhnou do konce května.
- Informovali jsme o přípravách nové obecně závazné vyhlášky Požární řád, který
připravuje místostarosta. Proběhne revize OZV o poplatku za užívání veřejných
prostranství a byla vydána upravená OZV o poplatku za odpady, změny byly
navrženy Ministerstvem vnitra.
- Byl schválen Rozpočet na rok 2020. Rozpočet je schodkový, kdy bude schodek kryt
přebytky z let minulých. Čerpání rozpočtu můžete sledovat na webových stránkách
v záložce město – rozpočet.
- Rozhodnuto bylo o optimalizaci nákladů na budoucí nákup elektrické energie a
zemního plynu pro město včetně příspěvkové organizace prostřednictvím sdružené
poptávky.
- Schváleno bylo dále: Střednědobý výhled rozpočtu, nová Směrnice k zadávání
veřejných zakázek, Dodatek ke smlouvě o výpůjčce majetku ZŠ a MŠ Deštná,
Rozpočtová opatření.
V novém roce nás čeká placení poplatků za odpady a za psy. Oba poplatky můžete platit
až do konce měsíce dubna, není tudíž kam spěchat. Platit můžete převodem z účtu, kdy
jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do poznámky uveďte jaký poplatek platíte.
Poplatek můžete platit na podatelně úřadu buď hotově nebo platební kartou. Výše poplatku
za odpady je pro letošní rok 500 Kč (mínus sleva podle třídění) a poplatku za psy 200 Kč
za prvního psa, 300 Kč za druhého psa (majitelé psa ve věku nad 65 let 50 Kč za psa, 75
Kč za druhého psa).
V rámci odpadového systému bylo zjištěno, že je zapojeno více než 80% domácností. Ale
ne všechny domácnosti mají vyplněný odpadový dotazník a nemají potvrzenou inventuru
stanoviště. V případě jakýchkoliv dotazů či pomoci s vyplňováním údajů v systému se
neváhejte obrátit na paní Klusáčkovou na podatelně nebo přímo na mě osobně. Rádi vám
pomůžeme systém nastavit, abyste mohli získat maximální slevy.
David Šašek, DiS., starosta
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jubilantům k významným narozeninám
Paní
Paní
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Čestmíru
Jozefu
Richardu

Műllerové
Tomšů
Bendlové
Chytrovi
Šolové
Hanákovi
Dvorskému
Ratajovi

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

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
STATISTIKA 2019
K 1.1.2019 měla Deštná 723 obyvatel a Lipovka 29 obyvatel, dohromady 752.
K 31.12.2019 měla Deštná 722 obyvatel a Lipovka 29 obyvatel, dohromady 751.
V roce 2019 se v Deštné a Lipovce narodilo 8 dětí:
Elen Juhanyaková, Matěj Szuta, František Němeček, Anna Pravencová, Michal Řepa,
Marek Uhlík, Petr Tomášek, Ladislav Sochor.
Přistěhovalo se 15 občanů, odstěhovalo 21.
Navždy nás opustili 3 občané:
Jana Potměšilová z Lipovky, Karel Liška a Stanislav Hrouda z Deštné.
Zůstanou v naší paměti.
Blahopřáli jsme

Josef Hořký oslavil 85. narozeniny. Přát mu přišel starosta David Šašek a matrikářka Jitka Šváchová.
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Vlastimil Benda oslavil 80. narozeniny. Přát mu přišel starosta David Šašek a matrikářka Jitka Šváchová.
Na fotografii s manželkou Stanislavou.

Jana Kotyzová oslavila 85. narozeniny. Přát jí přišel starosta David Šašek a matrikářka Jitka Šváchová.
Na fotografii s Jitkou Šváchovou, MUDr. Zdeňkou Tůmovou a Věrou Havlíkovou.
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TECHNICKÝ ÚSEK MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací technického úseku města Deštná v prosinci 2019:
- V lokalitě za školkou jsme dokončili výstavbu kanalizace. Připravili jsme podklad pro
pokládku vodovodu, který již začala firma Profes – Com montovat.
- V městských lesích jsme vysadili 2.700 smrků, 1.800 javorů, 2.600 dubů a 1.100
modřínů.
- Vyměnili jsme protékající hydrant před Provaznickým muzeem.
- Za nově opraveným mostem jsme vysadili 8 nových kaštanů.
- Dále pak provádíme pravidelnou údržbu cest, chodníků, budov, vodovodu a úpravny,
kanalizace a ČOV a všeho dalšího nutného pro bezproblémový chod Deštné a Lipovky.
Připravujeme na rok 2020:
- Opravu hřbitovní zdi. Je vybrána firma pro opravu části zbořené zdi, jakmile bude
vhodné počasí, začne s opravou.
- Připojení nového vrtu na úpravnu vody.
- Modernizaci filtru č. 2 na úpravně vody.
- Vodovod a kanalizaci za školkou 4. etapa.
- Dešťovou kanalizaci do vsaků v lokalitě za školkou.
- Opravu WC a umývárny ve školce.
- Modernizaci tří učeben a dvou WC ve škole.
- Opravu márnice na hřbitově a dodělání chodníku v urnovém háji.
- Opravu WC v přísálí kulturního domu.
- Modernizaci dětského hřiště.
- Výměnu a doplnění vstupních dveří a prosklených stěn na zdravotním středisku.
- Opravu WC pro lékaře a výmalbu chodeb na zdravotním středisku.
- Opravu sklepa a střechy na dolní části čp. 9.
- Opravu veřejného osvětlení u školky.
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. Co nejdříve provést opravu a následné zabezpečení vodoměru před mrazem.
Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a termíny svozu v roce 2020:
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
Leden - pondělí 6.1. a 20.1. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní.
Leden - pondělí 6.1. a 20.1. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Leden v pátek 17.1.2020.
Sklo – do kontejnerů rozmístěných po celém městě a v Lipovce.
Oblečení, lůžkoviny, ručníky, přikrývky, plyšové hračky, tašky a obuv – kontejner u
zadního vchodu do KD a v Zahradní ulici.
Větve a klestí bez kořenů a země – prostor u transformátoru výjezd na Červenou Lhotu.
Tonery a cartridge z tiskáren – box ve vestibulu na MěÚ.
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Oleje a tuky – zelené popelnice v Zahradní ulici, u zadního vchodu do KD, v ulici
Stránská u mostu přes Strouhu a u skladu MěÚ. Potravinářský olej a tuk se do nádob
vhazuje v uzavřených PET lahvích.
Železný odpad – nádoby jsou rozmístěny u kontejnerových míst:
zadní vchod do KD, most v ulici Stránská, ulice Podfarská, Stránská u pole, Zahradní, U
hřiště, u rybářské stodoly, náměstí pod kašnou, u Aquary, u tržiště, výjezd na Č. Lhotu a
v Lipovce. Zde je možné odkládat plechovky, víčka a další různé kovové předměty
nacházející se v domácnosti.
Velkoobjemový odpad vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem po předchozí
telefonické nebo osobní domluvě.
Sběrné místo u školní kuchyně bude v lednu dostupné po zavolání na telefon
607 937 291 – P. Kučera.
Ve sběrném místě vybíráme pouze tyto odpady:
Baterie, barvy, spreje, železný odpad, žárovky a zářivky.
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.
Palivové dřevo
- 138 Kč/prm – větve po kácení – výřez – samovýrobou
- 483 Kč/prm – měkké dřevo (např. borovice, smrk, topol, lípa, modřín, vrba)
- 1.035 Kč/prm – tvrdé dřevo (např. olše, bříza, buk, dub, jasan, javor)
(prm = prostorový metr – dřevo skládané do rozměru 1m x 1m x 1m)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vytěžené dřevo je odběratel povinen zaplatit dle uvedené
splatnosti na základě vystavené faktury po odběru dřeva na bankovní účet
č. 0600434339/0800, nebo ihned po odběru v pokladně města Deštná.
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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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ
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Advent na naší škole
I žáci základní školy se chystali na příchod Vánoc. Adventní období jsme
zahájili jako každoročně výrobou adventních věnců a výzdobou celé školy.
Dne 6.12. zavítal na naši školu Mikuláš i se svým doprovodem. Navštívili postupně
všechny třídy, kde dětem rozdali mikulášskou nadílku, na kterou každoročně přispívá
SRPDŠ, za což mu tímto děkujeme.
Následovaly vánoční tvořivé dílny, které se letos uskutečnily v úterý 10.12.2019. Přípravy
dílen se ujali všichni pedagogičtí pracovníci školy. Někteří s dětmi na několika
stanovištích vyráběli hezké dárečky, které si děti odnesly s sebou domů. Ostatní pro rodiče
a děti zajistili občerstvení. Celou školou se nesla vánoční nálada a děti i rodiče odcházeli
domů spokojeni a potěšeni milými dárky.
Poslední školní den v kalendářním roce připravujeme vždy pro děti vánoční besídky. Letos
se besídky uskutečnily v pátek 20. prosince. Děti a jejich třídní učitelé si ve třídách
připravili vánoční občerstvení a pak si pod nazdobenými stromečky rozdali dárečky, které
si navzájem připravili. Besídky jsme zakončili společným zpěvem koled na schodišti naší
školy. Zazpívat si s námi přišly i děti a paní učitelky z mateřské školy a někteří rodiče.
Po koledách se slavnostně naladěné děti rozešly domů a před nimi byly nejkrásnější svátky
v roce a tolik očekávané vánoční prázdniny.
Mgr. L. Říhová a Mgr. P. Havelková
V pátek 6.12. se do naší školy a školky vypravila skupina čertů a andělů s Mikulášem. V
celé škole panovalo veliké pozdvižení. Nakonec si čerti žádné dítko neodnesli (i když
mnoho nechybělo) a žáci byli Mikulášem sladce odměněni.
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Soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika 2019/2020
I v letošním školním roce Česká republika hledá nejlepšího mladého chemika. První kolo
soutěže proběhlo na základních školách. Druhé kolo se konalo ve středu 4. prosince na
Střední škole obchodní v Českých Budějovicích. Tři nejlepší žáci ze školního kola se proto
vydali zkusit své štěstí do Českých Budějovic. I přes silnou konkurenci se Anna
Kadeřábková, Lada Krátká a Matyáš Korec probojovali mezi třicet nejlepších a postupují
do regionálního finále, které se koná 29. ledna a bude zaměřeno na praktickou část
chemie.
Jana Havlíčková
Návštěva Domova pro seniory v Budislavi
Dne 11.12.2019 navštívily děti ze 4. třídy ZŠ Deštná Domov pro seniory v Budislavi.
Chtěly se dozvědět, jak vypadaly Vánoce a jejich oslavy v době, kdy byli místní klienti
ještě malými dětmi. Povídání o vánočních svátcích v době 2. světové války pro ně bylo
velmi zajímavé a v mnohém i poučné. Pochopily, že Vánoce nejsou jen o dárcích, ale
především o tom, že se rodina sejde ve zdraví pohromadě. Že i skromné Vánoce jsou
krásné, máte-li kolem sebe své blízké.
Na závěr společně upekli a nazdobili perníčky. Celá návštěva byla moc příjemná.
Poděkování patří také všem zaměstnancům domova, kteří se postarali, aby se děti i senioři
cítili co nejlépe. Budeme se těšit snad někdy příště.
Za ZŠ Deštná Mgr. P. Havelková
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Výlet II. stupně do hlavního města
Dne 5.12.2019 se uskutečnil výlet II. stupně do Prahy, který byl zaměřen především na
architekturu.
Nejprve jsme šli do Národního muzea, kde jsme navštívili expozici nazvanou Rytíři
nebes, která pojednávala o českých letcích ve Velké Británii. Kromě mnoha informací
jsme mohli nahlédnout i do osobních věcí tehdejších plukovníků a podplukovníků. Hlavní
náplní návštěvy Národního muzea byla pro nás výstava Tutanchamon. Při vstupu nám byla
nasazena sluchátka, která jsme nesundali po celou dobu prohlídky. Kromě velkolepé
projekce jsme měli možnost podívat se i na ostatky egyptského velikána.
Po tomto dechberoucím zážitku vyrazila naše výprava na prohlídku pražských památek.
Začali jsme Stavovským divadlem, Karolinem a pokračovali jsme ke kubistické stavbě
Domu U Černé Matky Boží, kde se k nám připojil Ing. arch. Matěj Šebek, architekt
z Jindřichova Hradce, který nás prováděl po Praze a vyprávěl nám spolu s panem
ředitelem o architektuře staveb v hlavním městě. Další ze zastávek byly například orloj na
Staroměstském náměstí, židovská synagoga nebo moderní stavba OD Kotva. Po
absolvování celé prohlídky jsme vyplňovali pracovní listy zaměřené právě na památky, o
kterých jsme se něco dozvěděli.
Všichni se shodli, že architektura Prahy je velice rozmanitá a nádherná. Z celého výletu
jsme byli nadšeni a rádi bychom podobný zážitek zažili znovu.
Lada Krátká, 9. třída
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Preventivní program ve škole
Ve středu a ve čtvrtek 4. a 5.12. se děti zúčastnily preventivního programu. 2., 3. a
4. třída měly program Jak se stát dobrým kamarádem, 5. třída měla program s názvem Jak
správně používat IT technologie. Děti si tyto 2 vyučovací hodiny moc užily a odcházely
příjemně naladěné.
Tímto moc děkujeme A. Strojkové.
Mgr. Zuzana Machartová

MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v měsíci prosinci
Měsíc prosinec se pochopitelně nesl v duchu nadcházejících Vánoc. Obě třídy si upekly
perníčky a společně provoněly celou školku. Povídali jsme si o vánočních zvycích a
tradicích, zpívali jsme koledy a také vyráběli vánoční svícny a přání.
Ranní činnost jsme zahájili „černými hodinkami“ u adventního věnce a každý den jsme
otvírali okénko u adventního kalendáře. Vždy jsme se příjemně naladili do celého dne.
V prvním týdnu nás přišla navštívit „nebeská návštěva“ – sv. Mikuláš s anděly a čerty.
Krásně jsme jim zazpívali a přednesli básničky a Mikuláš nám na oplátku nechal balíčky
s dobrůtkami.
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Také jsme splnili 4. úkol z Domestosu. Tentokrát jsme si ukázali, jak se šíří bakterie.
Pomocí lepících štítků jsme viděli, jak je jednoduché, ale hlavně velmi rychlé šíření bacilů
a různých nemocí. A tímto úkolem jsme završili naši účast v soutěži. Nyní již netrpělivě
čekáme na vyhlášení výsledků.
10. prosince se naše MŠ také účastnila Vánoční dílny v ZŠ. Paní učitelky si pro nás
připravily krásné vánoční tvoření – drátovaná srdíčka a papírového andělíčka. Společně
jsme se naladili na vánoční pohodu a tvořivé odpoledne si nádherně užili.
13. prosince jsme měli projektový den s názvem "Betlémy". Ráno jsme si postavili
betlém, přečetli příběh o narození Ježíška a vymalovali omalovánku. Když byly obě třídy
pohromadě, tak nám pan Horyna řekl něco o historii betlémů, ukázál nám nejvýznamnější
betlémy u nás a následně nás doprovodil do Jindřichova Hradce, kde jsme společně
navštívili výstavu "Betlémy a řezby Vladimíra Morávka" v kostele sv. Jana Křtitele a
Krýzovy jesličky. Projektový den se nám vydařil a krásně jsme si přiblížili poselství
Vánoc.
V prosinci broučci pokračovali v plaveckém výcviku. Již mají půlku kurzu za sebou. Do
bazénu jezdí moc rádi a v plavání se krásně zdokonalují.
Po celý měsíc jsme prožívali krásné chvíle a těšili se na příchod Ježíška. Vyvrcholením
celé doby byla vánoční besídka, kdy nám Ježíšek pod stromeček nadělil mnoho nových
hraček. To bylo radosti a nadšení.
Poslední den před prázdninami jsme navštívili ZŠ, kde jsme si na schodech s kamarády
ze školy zazpívali koledy a všichni jsme se rozloučili před vánočními prázdninami.
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat naší ZŠ a všem sponzorům, za jejich podporu a
dary po celý školní rok.
Do nového roku vám všem přejeme hlavně zdraví, štěstí, lásku a také úsměv na
tváři, se kterým jde vše líp.
PF 2020 přejí učitelky MŠ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 Zpravodaj Deštenska

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 pouze 71 Kč. V případě jakéhokoli
dotazu volejte: ředitel ZŠ - 384 384 280, reditel@zs-destna.cz; vedoucí ŠJ 384 384 263, sjdestna@centrum.cz.
JÍDELNÍ LÍSTEK LEDEN 2020
6.1. PO
7.1. ÚT
8.1. ST
9.1. ČT
10.1. PÁ

Kmínová
Segedínský guláš, houskový knedlík, čaj
Přidělaná s koprem
Čočka na kyselo, uzená krkovice, chléb, okurka, čaj
Rybí s polentou
Hovězí roštěná, rýže RISI BISI, čaj
Fazolová s mrkví
Kuřecí přírodní plátek, brambor, dušená zelenina, čaj
S masovou rýží a zeleninou
Jablková žemlovka s lískovými oříšky a skořicí, čaj

KNEDLÍK
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13.1. PO
14.1. ÚT
15.1. ST
16.1. ČT
17.1. PÁ

20.1. PO
21.1. ÚT
22.1. ST
23.1. ČT
24.1. PÁ

27.1. PO
28.1. ÚT
29.1. ST
30.1. ČT
31.1. PÁ

Z červené čočky
Bratislavské vepřové plecko, knedlík s ovesnými vločkami, čaj
Drůbková se zeleninou a pažitkou
Pečené kuře po provensálsku, brambor, kompot, čaj
Květáková
Klopsy v rajské omáčce, těstoviny, čaj
KNEDLÍK
Rajská s písmenky
Zapečené těstoviny se šunkou a brokolicí, okurkový salát, čaj
Zelná se smetanou
Bramborové šišky s mákem, mléko, čaj
Vločková
Vepřové maso po selsku, bramborový knedlík, zelí, čaj
Hrachová s krutonky
Krůtí na žampionech, brambor, čaj
Z vaječné jíšky
Špagety se sýrovou omáčkou a kuřecím masem, čaj
Nudlová se zeleninou a cizrnou
Hovězí maso vařené, omáčka z fazolových lusků, celozrnný knedlík, čaj
Česneková s bramborem
Srbské rizoto z vepř. masa s bulgurem, zelný salát, čaj
S kapáním a jarní zeleninou
Vepřové maso po anglicku, těstoviny, čaj
Z míchaných luštěnin
Kuřecí závitek, rýže s kuskusem, čaj
Krupicová s vejcem
Vepřové srdce na smetaně, knedlík, čaj
Pórková
Smažené rybí filé, bramborová kaše, mrkvový salát, čaj
S játrovou rýží a pažitkou
Maďarský guláš s paprikou, knedlík, čaj
Z NAŠÍ KNIHOVNY

Před pár dny jsme vstoupili do nového roku. Zatím voní novotou a tajemstvím,
trošku připomíná novou knihu. Bereme ji do rukou, pomalu ji otvíráme a
opatrně zkoumáme, co nám přinese další stránka. Stejně tak na počátku roku
doufáme, že většina dnů nadcházejícího roku bude příjemná, bez kotrmelců a zádrhelů. Na
rozdíl od knihy, kde je příběh pevně dán, my máme možnost dny nového roku alespoň
trošku ovlivnit. Někdy stačí málo, usmát se, prohodit vlídné slovo, nabídnout pomoc,
pochválit, když se nám něco líbí. Tak to zkusme.
Když už jsme u těch knih, v roce 2019 bylo do knihovny zapsáno 135 nových knih.
Některé byly darovány, některé jsme nakoupily z prostředků města Deštná a všechny jsou
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určitě zajímavé a každá si najde svého čtenáře. Letos nám dokonce přibyla i kniha básní
Světlo poznání, kterou napsal Milan Oulehla. Mezi novými knihami najdete detektivky,
romány pro oddych nebo vyprávění o životě slavných. Najdete tu také Letopisy Narnie,
rozhovor s Marií Svatošovou (zakladatelkou hospicového hnutí v ČR), nabídneme vám
knihu Tichá srdce o klášterech v Čechách a jejich obyvatelích s překrásnými
fotografiemi. Můžeme vám nabídnout knihu Jako v nebi, jenže jinak, která má podtitul
Nová setkání se samotáři z Čech a Moravy. Pokud byste si chtěli vyrobit domácí
kosmetiku nebo drogerii, jistě sáhnete po knize Děláme si to doma sami. Tak co,
nenalákaly jsme vás k návštěvě knihovny na nové knihy?
Večírek
Na sklonku roku jsme se opět setkaly s dětmi na vánočním večírku. Tentokrát jsme měli
večírek i s hudebním doprovodem, Sabinka zahrála krásně na kytaru a Matýsek hrál moc
pěkně na bongo a k velké radosti dětí svůj hudební nástroj i ochotně půjčil k vyzkoušení.
Jako obvykle děti vyráběly drobné dárečky, s jejich výrobou nám ochotně pomohly dvě
maminky, za což jim velice děkujeme. Povídali jsme si, trošku se překřikovali, zahráli
pantomimu i tolik oblíbenou židličkovanou, zazpívali jsme si venku u stromečku a zapálili
pár prskavek. Myslíme si, že nám i dětem bylo spolu dobře.
Závěrem bychom vám rády popřály rok 2020 plný lásky, pohody a krásných zážitků.
LiSt.
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VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 2019
Karl Ditters von Dittersdorf
1739-1799
Díl V: Finále se smutným koncem
V prosincovém díle našeho vyprávění jsme Karla Ditterse opouštěli na výsluní světské i
umělecké slávy. Na dvoře biskupa Filipa G. Schaffgotsche vzniká pod Dittersovým
vedením umělecké centrum Slezska.
Na Jánském Vrchu zakládá divadlo a vede zámeckou kapelu. Obdrží Řád zlaté ostruhy i
povýšení do šlechtického stavu. Přijímá úřednickou funkci hejtmana v Jeseníku a ve
Zlatých Horách. Žení se se zpěvačkou Nikolinou Trinkovou a staví honosný měšťanský
dům v Javorníku.
Jakožto pravý Vídeňák však nezapomíná ani na časté návštěvy rodného města. Vídeň
totiž na rozdíl od slezského regionu byla kulturním centrem celé tehdejší monarchie. Rád
se zapojuje do „Hvězdného kvarteta”, kde společně s W. A. Mozartem (první housle),
J. Haydnem (viola) a J. K. Vaňhalem (violoncello) hraje coby druhý houslista u císařského
dvora.
Komponuje svá vrcholná díla: oratorium Job i komickou operu Lékař a Lékárník. Pro nás
Jihočechy je zajímavé, že opis této opery se nachází i v archivu barokního divadla v
Českém Krumlově.

Dům K. Ditterse v Javorníku - dnes ZUŠ

Šlechtický erb
K. Ditterse von Dittersdorf

Leč nákladný život a později i oční a kloubní choroba si vybírají svou daň. Výdaje na
léčbu a dluhy rostou, postupný rozprodej unikátní sbírky loveckých zbraní a ostatních
cenností nestačí věřitele uspokojovat. Smutný skladatelův osud je zpečetěn ztrátou důvěry
a později i úmrtím jeho mecenáše biskupa Schaffgotsche. Je nucen prodat v Javorníku svůj
honosný dům, zatížený stále hypotékou. Penze mu na živobytí nestačí.
Z této vrcholné tísně jej vyprostil baron Ignác Stillfried a zasílá mu dopis tohoto znění:
„Dověděl jsem se o Vašem krušném postavení. Na panství, které jsem si v Čechách
zakoupil, jsou tři obytné domy. Přijeďte sem i s celou svou rodinou. Hlady Vás tu umřít
nenechám a můžeme tady žít pospolu.”
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A tak se Karel s rodinou stěhuje na panství Červená Lhota v Táborském kraji. Odkud se
vzal a kdo byl ten šlechetný baron?
Rod hrabat a baronů Stillfriedů je starý, první připomínka je již z roku 1207. V 17. století
se rod dělí na více větví, většina žila v Prusku (Kladsko, Slezsko) a ve Svaté říši, někteří
příslušníci rodu v Portugalsku a na území Latinské Ameriky.
A nyní se dostáváme k působení barona Stillfrieda v našem kraji. V roce 1794 kupuje od
svobodného pána Gudenuse panství Červenou Lhotu s připojeným statkem Hojovicemi. V
roce 1794 zakládá na pozemcích Nového Dvora vesnici Štilfrýdov (dnes Lipovka). Právě
na statku Nový Dvůr končí skladatelova životní pouť.
Roku 1797 stihl ještě baron prodat deštenské lázně. A po roce od smrti K. Ditterse si bere
jeho tehdy 16 letou dceru Marii Annu Dittersovou za v pořadí třetí manželku. O čtyřicet
let starší baron s chotí pobýval trvale na zámku Červená Lhota. Marie Anna umírá
bezdětná na plicní chorobu v lázeňském domě v Rodauni (dnes součást XXIII. vídeňského
okresu) dne 10.10.1803. Ovdovělý baron následoval svou manželku již za dva roky.
Zemřel 13. října 1805 ve svém vídeňském bytě na Singerstrasse 952, což byla budova
starého lesního úřadu.
Skladatelova manželka Nikolina, s níž měl Karel Ditters 10 dětí, umírá dva roky po svém
muži (1802). Na živu byly při otcově smrti jen 4 děti. Dceru Marii Annu jsme již zmínili.
Syn Gothard se pokoušel uchytit jako důstojník a poměrně brzy umírá. Filip zůstává v
Javorníku jako registrátor komorního ředitelství a umírá bezdětný r. 1809. Nejdéle žil syn
Karel, při otcově smrti teprve šestiletý. Pátrání po osudech nejmladšího syna nás zavedlo
až do starobylého pobaltského města Frombork (nyní na území Polska). V komunikaci s
polskou stranou nám byl velkým pomocníkem dnes již zesnulý P. Edward Maka.
Varmijská kapitula nám zaslala podrobný životopis fromborského kanovníka Karla
Ditterse ml.
Malý Karel zdědil po otci velké hudební nadání, vynikal jako klavírista i jako zpěvák.
Nástupce biskupa Schaffgotsche – biskup Hohenlohe jej podporuje na studiích a snaží se
tím napravit křivdu, která uvedla Dittersovu rodinu do těžké životní situace. Karel se
vydává na duchovní cestu. Po studiu teologie ve Vratislavi byl 5.6.1819 vysvěcen na
kněze. Jako kněz působí ve Zvotori a vede katolické nakladatelství dolního Slezska. V
roce 1825 je jmenován profesorem a spirituálem pro bohoslovce ve Slezském semináři.
1835 obdržel doktorát teologie ve Wroclavi a stává se rektorem lycea. Je jmenován
soudcem církevního soudu a apoštolským notářem. Od roku 1843 se stává kanovníkem
kapituly Varminské ve Fromborku. Zemřel 31.3.1851 a je pochován na stejném místě jako
astronom Mikuláš Koperník, který v letech 1510-1543 ve Fromborské kapitule též žil a
pracoval. Zde konal svá astronomická pozorování a získal nezvratné důkazy pro
heliocentrickou soustavu.
Vraťme se na závěr k nám do Deštné. Stačilo málo a hrob skladatele Karla Ditterse von
Dittersdorf bychom dnes na deštenském hřbitově nejspíš nenašli.
Pan Karel Klik (zakladatel provaznického muzea) mi kdysi vyprávěl příběh z života jeho
strýce PhDr. Josefa Klika. Ten v 50 letech minulého století objevil ve starém německém
časopisu fotografii hrobu Karla Ditterse. V té době byl hrob již téměř zapomenut a
náhrobní kámen vyhozen za zdí hřbitova. Pan doktor Klik znám svou láskou k historii si
dal tu práci a podle fotografie kámen i s křížkem znovu nalezl a hrob nechal zrenovovat.
Tak až půjdete na procházku na deštenský hřbitov, nezapomeňte se zastavit u hrobu Karla
Ditterse z Dittersdorfu, který ve své době slávou předčil Mozarta i Haydna. Pod
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skladatelovou fotografií uvidíte původní 220 let starý náhrobní kámen s vytesaným rokem
Dittersova úmrtí - 1799.

Hrob Mikuláše Koperníka - katedrála
Frombork

Hrob K. Ditterse v Deštné

Připravila a vše dobré v roce 2020 přeje Michaela Kotyzová

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI, OSTATNÍ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 Zpravodaj Deštenska

PF 2020
Místní organizace Českého rybářského svazu v Deštné si váží spolupráce a podpory,
jež se jí dostalo v uplynulém období od řady organizací, podnikatelů i spoluobčanů, za což
všem srdečně děkujeme.
Členové Petrova cechu vám touto cestou do
nového roku přejí hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a
rodinné pohody.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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Dětský tábor Deštná – 1. díl
V letošním roce by měl ve sportovním areálu TJ SOKOL Deštná proběhnout již
30. ročník tradičního dětského tábora. Na jeho přípravě již pracujeme od října loňského
roku. Jak se tábor vydaří, budeme znát v červenci letošního roku. Nyní bych rád čtenáře
Zpravodaje postupně seznámil s jeho historií:
První ročník se uskutečnil v roce 1991, a to pod názvem Tenisové soustředění, další
ročníky se nazývaly Sportovní tábor Deštná a na začátku nového tisíciletí se ujal
název Letní dětský tábor. Časem jsme přidali i tzv. Léto dětí se sportem (to je určeno
pro děti z Deštné a okolí – ráno do sportovního areálu přijdou a navečer jdou opět domů).
Za ta léta se zde již zrekreovalo přes 7.000 dětí z celé naší republiky. Byly u nás i děti
z Německa, Rakouska, Slovenska, Chorvatska, Slovinska, Ukrajiny, Řecka a dokonce až
z Kanady, USA, Číny a Kostariky. V Deštné na táboře byl jako dvanáctiletý chlapec
hokejista, bývalý reprezentant Aleš Kotalík z J. Hradce (syn známého zubaře).
V devadesátých letech do Deštné na tábor jezdila pozdější reprezentantka v moderním
pětiboji Sylvie Marčevová z RH Praha. Své děti zde několikrát měl bývalý známý
sportovní redaktor z TV Nova Václav Tittelbach. O našem táboře natáčela pořad i Česká
televize. V průběhu let měl tábor různá zaměření: například všeobecný sport, fotbal,
počítače, koně, angličtinu, němčinu, výtvarku, astronomii, tenis, florbal a zálesáctví. Děti
se na táboře věnují kromě svých odborností dle typu tábora ještě těmto činnostem:
kopaná, stolní tenis, florbal, tenis, softbal, ringo, talířovaná, odbíjená, badminton,
basketbal, lukostřelba, petangue, kroket, cyklistika, turistika, plavání, hry pomocí GPS,
deskové hry, stavba stanu, batikování, poznávací výlety do okolí (např. na Červenou
Lhotu, na Hračkobraní do Kamenice nad Lipou, na rozhlednu na Rýdově kopci, do
aquaparku v Jindřichově Hradci, do keramické dílny, na hvězdárnu v J. Hradci, do Muzea
motokol v Horní Radouni, do Válcového mlýna ve Světcích a na Čertův Kámen nad
Lodhéřovem). Děti navštíví i Provaznické a Letecké muzeum v Deštné. Nechybí táboráky,
diskotéky, letní kino, celotáborové hry (např. Zlaté údolí, Boj o zvířátka, Tour de Deštná),
bodování pořádku, stezka odvahy (např. cesta nočním lesem ke kapličce Háta), noční hry a
mnoho dalších her na hřišti i v lese.
Dříve jsme tábor provozovali 6 týdnů, později 4 týdny a poslední dobou pouze 2 týdny.
V devadesátých letech bylo běžné, že se zde rekreovalo 100 až 140 dětí týdně. A nyní
jsme rádi, že na tábor přijede dohromady 60 až 80 dětí během 14 dní. Souvisí to s úbytkem
dětí v celé ČR.
O tom, že se dětem v Deštné líbí svědčí
to, že se jich sem přibližně čtvrtina vždy
vrací i v dalších letech, někteří až do své
dospělosti (jako instruktoři, trenéři či
vedoucí), jiní v Deštné našli nové
kamarády a dokonce i své životní
partnery. Někteří se na tábor přijedou už
jako dospělí alespoň podívat. Na tábor již
dokonce jezdí i děti dětí, které zde trávily
prázdniny během devadesátých let
minulého století.
Konec 1. části.
Vl. Zedník
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POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
"Když platily dvacetníky,
jó za první republiky..." zní v retro písničce. Dvacetníkem jsem platil za
jeden rohlík v obchodě deštenského Žida Sonnescheina! Jak čtete, milí
čtenáři, opět jsem se chytil do vzpomínkové pavučiny. Uvažuji-li nad
tématy mých příspěvků do Zpravodaje Deštenska, připadám si jako sběratel
vzpomínek. Pochopitelně nejen mých, též řady bývalých i žijících pamětníků. Neznám
názor čtenářů, ale necítím se být staromilcem - vybírám si příběhy ne pro jejich
starobylost, ale pro obsahový přínos k dnešku. Zkušenost, chvála poctivé práce,
připomenutí zasloužilých občanů, co naši předkové dokázali.
Chápu, že mladá generace žije v současném světě jinými zájmy, což je většinou
progresivní. Ale i naši mladí by měli vědět něco o kontinuitě generací, že užívají hodnot
vytvořených předchozími pracujícími všech vrstev. Moralizování nechám na klasikovi,
který nám připomíná: „Nikdo nezačíná dílo od prvopočátku, nýbrž se chápe nitek z
minulosti a spřádá je dál."
Věrný svému zvyku, budu letos opět psát pamětnicko-historické příspěvky (současnost
a budoucnost nechám povolanějším), s nadějí, že vzbudí zájem čtenářů. Jak tvrdí latiníci:
„Verba volant, scripta manent – slova uletí, napsané zůstává.“
Přeji vám všem šťastný a úspěšný rok 2020, ve zdraví!
Váš Franta Kvapil
P.S.
Dvacetihaléř byl první oběžnou mincí Československé republiky, raženou v roce 1921.
Dvacetihaléř – 20 h

Slitina 80 Cu, 20 Ni, průměr 20 mm, váha 3,33 g, autor O. Španiel.
Líc: Malý státní znak opis a letopočet. Rub: Snop klasů s vetknutým srpem a lipovou
ratolestí, vlevo označení hodnoty. Hrana hladká.

CYKLOVÝLETY
CYKLOVÝLETY – KAPLIČKY, KŘÍŽKY, BOŽÍ MUKA
Na mých výletech a to nejen kolem Deštné, vyhledávám jednak přírodní zajímavosti a
jednak historické památky. Samozřejmě zámky, hrady, zříceniny, ale i církevní památky a
zde vedle ať již chrámů, kostelů, či kaplí i drobné sakrální památky: kapličky, Boží muka
nebo pouhé kříže a křížky, jimiž je náš kraj přímo posetý. Například při mém výletě na
Choustník (v listopadovém zpravodaji) jsem cestou tam a zpět napočítal neuvěřitelných 18
kapliček a 53 křížků na trase dlouhé 35 km. Nejsem věřícím člověkem, přesto na mne tyto
drobné stavby působí. I za tím nejmenším, nejzastrčenějším křížkem je nějaký skutek,
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nějaký příběh. Bohužel pro turistu tyto příběhy jsou a zůstanou vesměs skryté. Tedy pokud
se po nich nějak zvlášť nepídí a to většinou nikdo nedělá. Ale i tak každá taková drobná
památka stojí za zastavení, prohlédnutí, zamyšlení (věřící se pomodlí). Některé křížky jsou
téměř stejné, na první pohled obyčejné, ale hodně jich naopak je velmi individuálních.
Daleko větší rozdíly jsou u kapliček. Zde snad nenajdeme dvě zcela totožné. Některé mají
malý vnitřní prostor, jiné jsou bez prostoru, pouze s malým výklenkem. Mohou stát
samostatně nebo jsou třeba vestavěné do štítu domu. A architektonicky jsou velice
různorodé. Naproti tomu Boží muka mívají nejčastěji tvar pilíře, symbolizující sloup, u
něhož byl bičován Ježíš Kristus. Boží muka bývají kamenná nebo zděná. Některá se svým
tvarem blíží kapličce. Kterákoliv z těchto staveb je zároveň i uměleckým dílem
dokládajícím šikovnost tvůrce.
Tyto drobné památky nalezneme na různých místech: v zástavbě - u kostela, v ulicích, na
křižovatkách a rozcestích, ale i u polních cest nebo přímo uprostřed pole (cesta k ní časem
třeba již zanikla) či v lese nebo v zahradách. Často také u pramenů, studánek, památných
stromů nebo na místě dalekého rozhledu, či prostě na místě nějaké události, nějakého
neštěstí. Jak již jsem psal výše, jejich umístění není náhodné, pouze se turista ve většině
případů nedozví, co se právě zde, na tomto místě přihodilo.
Některé kapličky a křížky jsou stále udržované, září novotou a čistotou, některé už asi
nemá kdo udržovat, postupně chátrají a třeba i zaniknou. Velice mě třeba překvapila
opravená kaplička ve Světcích u odbočky na Radouně. Stejné štěstí třeba nemá kaplička
v Lodhéřově u polní cesty na Dolní Radouň. Podobné je to s křížky. Některé jsou již velmi
zašlé, orezlé nebo olámané, někdy zbývá bohužel už jen podstavec. Na své cesty si s sebou
beru podrobné mapy a pomocí aplikace v telefonu se snažím křížky hledat. Tedy jen
v okolí Deštné, nemám v tomto směru celorepublikové ambice. Jinde to přenechám jiným.
Některé křížky je skutečně těžké najít. Vracím se třeba dvakrát, než najdu křížek ukrytý
v zahradě za živým plotem nebo stranou za vsí zarostlý šípkovým keřem nebo uražený,
válející se opodál. Třeba ty uprostřed pole mají někdy smůlu v nerovném souboji s těžkou
technikou. Smutné je, že i když ke zničení dojde třeba neúmyslně, viník již stejně nesjedná
nápravu. Dost často najdu křížek, který ještě na mapě není. Hned píši do redakce a na
základě mého zadokumentovaného návrhu se na mapě objeví.
Na svých cestách si tedy i těchto drobných památek všímám a také jsem většinou do
každého článku nějakou tu fotografii zařadil, ale více místa na ně pro „větší zajímavosti“
nezbývalo. Myslím si ale, že i tyto drobné památky si naši pozornost, péči a úctu zaslouží.
Takže nyní se konečně v mých putováních dostává větší prostor i pro tyto památky. Zkuste
se také na svém výletě zastavit, prohlédnout si leckdy zajímavá provedení a zamyslet se. A
kdo by měl větší zájem, podařilo se mi na internetu najít stránky www.drobnepamatky.cz a
zde je skutečně precizní seznam i s mapou. V této souvislosti ještě mohu upozornit na
stránky www.pamatkovykatalog.cz, kde najdete ještě více zajímavostí, totiž všechny
památkově chráněné objekty, třeba po zadání Deštná naleznete i náš slavný hřbitov
s problematickou zdí.
V příloze na fotografiích představuji pár zajímavostí, které jsem nafotil během
předchozích již zveřejněných výletů, ale do Zpravodaje se zatím nevešly. Další potom
naleznete na internetových stránkách města v rubrice Volný čas – Cyklovýlety.
P.S. Tento článek píši jako zamyšlení turisty, který chodí s očima dokořán. Určitě nejsem
odborník na tuto tématiku, jsem si vědomý, že se pouštím na tenký led, takže předem
žádám o shovívavost.
Antonín Stára
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