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30. ROČNÍK

CENA 10 Kč

Dětské rybářské závody na rybníku Voleský.

Koncert v kostelíku sv. Jana Křtitele.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři,
v září začal astronomický podzim a někteří z nás motoristů museli ráno už
škrábat okna aut, přišel také očekávaný deštík, a začala pravá houbařská
sezona. I pro říjnové vydání Zpravodaje si pro vás naši dopisovatelé
připravili zajímavé články o dění z Deštné, fotografie a pozvánky na akce
připravované, přeji vám příjemné čtení.
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Deštná se uskutečnilo v pondělí 30. září. Zúčastnilo
se všech 9 zastupitelů a 6 občanů. Projednáno bylo:
Lokalita Za školkou – prodány jsou 4 parcely, na další 2 je vypsán záměr na prodej.
Vybrán byl zhotovitel kanalizace a vodovodu. S E.ONem je domluveno, že začne
s přípravou elektrických rozvodů a přípojek ihned, jak skončí naše práce na VaK.
Byla projednána nabídka na odkup pozemků od Otta Group u rybníka Koupaliště.
Byl schválen dodatek k nájemní smlouvě s provozovatelkou lékárny z důvodu změny
jejich sídla. Dodatek k nájemní smlouvě byl uzavřen i s J. Hojerem na pronájem pozemku
na umístění stavební buňky za hasičárnou.
Propachtovali jsme pozemek ve směru na Jižnou panu Syrovátkovi. Propachtovali jsme
také další zemědělské pozemky v intravilánu Deštné Agře.
Po oznámení Pavly Tomšů, že odchází z pozice matrikářky k 30.11., bylo vypsáno
výběrové řízení. Do VŘ se přihlásily 4 zájemkyně. Nakonec byla vybrána paní Hana
Klusáčková, která nejen, že splnila podmínky VŘ, ale má i praxi v samosprávě.
V nejbližších dnech bude podepsána pracovní smlouva.
Kontrolní výbor předložil zprávu z kontroly provedené na MěÚ.
Úložiště RO – s místostarostou jsme informovali o aktualitách a dění v této záležitosti.
Připravuje se pracovní skupina, kde by měl být i zástupce naší lokality. Očekáváme zprávy
o výzkumech provedených v naší lokalitě (www.surao.cz). Podali jsme připomínku
k novému zákonu o zapojení obcí do procesu výběru vhodné lokality.
Odpadové hospodářství - informovali jsme o nárůstu komunálního odpadu oproti
minulému roku. Nezískali jsme dotaci ze Státního fondu životního prostředí na zakoupení
kontejnerů na další třídění odpadů, upravíme projekt a zkusíme žádost podat znovu.
Sbor dobrovolných hasičů Deštná bude sbírat kovový odpad v pátek 18. října od 16 hodin.
Město Deštná stále nabízí pronájem 4 elektrokol. Cena výpůjčky je 200 Kč pro osoby
starší 55 let a 300 Kč pro osoby mladší 55 let. Nově jsme pro tuto sezonu připravili
dárkové poukazy na pronájem 1 elektrokola, které můžete darovat svým známým či
blízkým. Informace na MěÚ Deštná.
Chci připomenout zájemcům, z řad majitelů pozemků (pole, louky apod.), o zapojení do
Pozemkových úprav na území Deštné i Lipovky, aby se přihlásili na MěÚ Deštná. Je
možnost, že by pozemkové úpravy za nás udělal stát, tudíž by byly bezplatné.
Příjemné září přeje David Šašek, DiS., starosta
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jubilantům k významným narozeninám
Paní
Panu
Paní
Paní
Panu
Paní
Paní
Paní
Paní

Libuši
Pavlu
Božence
Vladislavě
Karlu
Haně
Daše
Evě
Janě

Pěkné
Stejskalovi
Táborské
Stránské
Švejdovi
Liškařové
Šímové
Štěpánkové
Koubkové

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 obce vítáme
pana Igora K u d l á č k a
pana Karla J a r o š e
Našim novým občanům přejeme, aby v Deštné nalezli nový domov a byli zde spokojení.
Svatba v kostele sv. Ottona
Při svatbě v kostele sv. Ottona si své ANO řekli
Světlana Treglerová a Julius Šindelář. Matriční
část obřadu připravila Pavla Tomšů, obřad
samotný vedl pan farář z Veselí nad Lužnicí Mag. theol. Stanislav Broška.
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TECHNICKÝ ÚSEK MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací technického úseku města Deštná v září 2019:
- Přeložení kanalizace pod hřištěm je hotové. Zbývá upravit terén kolem šachet a udělat
odvod balastních vod ze staré kanalizace do potoka, do které se stále stahuje spodní voda.
- V ulici Adamská pokračuje výstavba mostu. V místě vznikne nový sloup veřejného
osvětlení, druhý bude vyměněn.
- Ve sklepě domu čp. 9 jsme začali se stavbou provětrávané podlahy, máme položené
rozvody vzduchu a jednotlivé díly provětrávané podlahy. Proběhne betonáž spodní vrstvy
a oprava zdí.
- Garáž na dopravní hasičské vozidlo Iveco je hotová, doděláváme oplocení pozemku.
- V lokalitě za školkou jsme začali s přípravou 2. etapy pro stavbu rodinných domů.
Máme odtěženou první vrstvu zeminy, tam kde bude komunikace, geodeticky je vytyčeno
šest parcel. Jednáme s plynaři a telekomunikacemi o přeložkách jejich sítí. Připravuje se
pokládka kanalizace a vodovodu, dále bude následovat přeložka a pokládka elektriky i
veřejného osvětlení.
- V městských lesích probíhá vyžínání oplocenek a příprava holin na vysazování nových
stromků (vysečení a stavba oplocenek).
- 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:
- Opravu hřbitovní zdi.
Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a termíny svozu v roce 2019:
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
Říjen - pondělí 14.10. a 28.10. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní.
Říjen - pondělí 14.10. a 28.10. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Říjen v pátek 11.10. a 25.10.2019.
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.
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.
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Velkoobjemový odpad vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem po předchozí
telefonické nebo osobní domluvě.
Sběrné místo u školní kuchyně bude v říjnu otevřeno poslední sobotu v měsíci
26.10.2019 od 11:00 do 14:00 nebo 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
- 575 Kč/prm – měkké dřevo (např. borovice, smrk, topol, lípa, modřín, vrba)
- 552 Kč/prm – měkké dřevo ve 2 m v lese s vlastní dopravou
- 1035 Kč/prm – tvrdé dřevo (např. olše, bříza, buk, dub, jasan, javor)
(prm = prostorový metr – dřevo skládané do rozměru 1m x 1m x 1m)
- 1.200 Kč/m3 – měkké dřevo – kulatina v lese s vlastní dopravou
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

Most v Adamské ulici, akce Jihočeského kraje.
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Položení kanalizace na Bejkovce.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ
Nový školní rok
Nejdůležitější událostí na začátku školního roku je příchod
prvňáčků. Těch ve školním roce 2019/2020 nastoupilo 20, což
znamená naplněnou třídu. Základní školu tak letos navštěvuje
108 žáků. Věřme, že při problémech s nedostatkem dětí, se kterým se deštenská škola
potýká, se jedná do budoucna o pozitivní trend. Nasvědčuje tomu i mateřská škola, ve
které jsou pouze 3 volná místa vyhrazená přednostně pro možné předškoláky s povinnou
předškolní docházkou. Zde musím zdůraznit, že naprostá většina dětí z Deštné a okolí
nastupuje do zdejší školy a jejich nedostatek je způsobený špatnou demografickou situací,
s níž se potýká celý český venkov mimo okolí větších měst.
Vyšší počet žáků na 1. stupni vedl k vyššímu zájmu rodičů o školní družinu. Do
družiny se hlásilo více dětí, než ukázal předběžný průzkum na konci minulého školního
roku. Škola musela kvůli její omezené kapacitě přistoupit k výběru dětí na základě předem
daných kritérií, přičemž přednost měly děti z nejnižších ročníků, jejichž rodiče jsou
zaměstnaní. Pro děti z 1. stupně, které jsme do družiny nemohli přijmout, škola zajistila po
obědě pedagogický dozor. Zde musím podotknout, že družina není nároková a dozor jsme
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zajistili nad rámec zákonných povinností školy. Hlídání po obědě mimo družinu nakonec
potřebuje pouze několik dětí a celá situace je vyřešená.
Tento a následující školní rok škola věnuje rozvoji čtenářské gramotnosti. Navazujeme
tak na roky minulé, v nichž jsme se zaměřili na gramotnost matematickou. S podporou
MŠMT a fondů EU jsme zřídili čtenářský klub. Škola a školka dále chystá větší počet
projektových dnů zaměřených na občanské, společenskovědní, přírodovědné a technické
vzdělávání dětí. Začali jsme s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v anglickém
jazyce a pokračujeme s doučováním pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Vše je
součástí projektu Vzdělávání v ZŠ a MŠ Deštná financovaného z fondů EU částkou přes
630 tisíc Kč. Pro žáky a rozvoj jejich čtenářství se chystám vybudovat čtenářský koutek.
Najde-li se ochotný sponzor a nebo někdo, kdo bude chtít pomoci s vybavením koutku
zejména nábytkem, budeme mu velice vděční.
V následujících týdnech se ve škole zaměříme na 30. výročí pádu komunismu. Projekt
vyvrcholí 17. listopadu, o čemž bude škola ještě informovat. Jednou z povinností školy je
výchova žáků k občanství v demokratickém státě, což se v dnešní zjitřené době jeví stále
důležitější.
Na závěr jménem školy rád děkuji městu Deštná a jejím pracovníkům za krásně
zrekonstruovanou školní cvičnou kuchyňku s novými sporáky, troubami, myčkou a
dalšími spotřebiči. Děkuji též rodičovskému sdružení za nákup kuchyňského vybavení. Na
14. října škola chystá malou oslavu s pohoštěním, které děti připraví pro všechny, kdo se o
novou kuchyňku zasloužili. Čas a podrobné informace budou na plakátu.
Mgr. Petr Šulc, ředitel ZŠ a MŠ Deštná
Divadélko pro školy
Začátek školního roku jsme si zpříjemnili divadelním představením Romantismus není jen
romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému. Herci Divadélka pro školy z Hradce
Králové svými hereckými výkony, skvělou improvizací a zapojením dětí do hry opět
nezklamali a zábavnou formou nám přiblížili život a dílo předních romantických autorů.
Mgr. Hana Tomšů
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Divadélko v naší škole
Ve čtvrtek 19.9. naši školu již tradičně navštívilo kočovné divadlo. Představení pro školku
a 1. stupeň neslo název Poklad kapitána Baltazara. Účinkující opět nezklamali, vtáhli do
děje a bavili naše malé publikum. Děti hra moc bavila a už teď se těší, až k nám divadlo za
rok zase přicestuje.
Mgr. Zuzana Machartová

Bruslení
24. září byl zahájen kurz bruslení v Soběslavi. Výcviku se účastní děti z MŠ Deštná a žáci
1. a 2. třídy základní školy. Kurz má deset lekcí a navazuje na něj kurz plavání
v Jindřichově Hradci.
Mgr. L. Říhová
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
staly 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.
I letos jsme v naší školce otevřeli dvě třídy: „Třídu Broučků“, která čítá celkem 24
dětí, z čehož 16 dětí předškolního věku a „Třídu Soviček“, kterou navštěvuje celkem 23
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. Po dobu nemoci paní učitelky Jílkové ji bude zastupovat paní
učitelka Mgr. Veronika Buštová.
V září jsme se sešli s rodiči na schůzce SRPDŠ, kde jsme je seznámili s novinkami i
pravidly MŠ. Nově budeme pro děti ze školky pořádat projektové dny, které budou
zaměřeny na konkrétní téma a vždy bude pozván i odborník z dané oblasti např. téma les,
statek, včely, vesmír, logopedie apod.
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Dále se naše školka zapojila do soutěže „Domestos pro školy 2019“. Hlavní výhrou
je finanční příspěvek na rekonstrukci toalet s umývárnou, které jsou ve „třídě Soviček“
v žalostném stavu. V letošním roce je změna pravidel soutěže a již nemusíme sbírat
účtenky a prosit vás o hlasování pro naši školku. Vše se velmi zjednodušilo – my budeme
s dětmi opět plnit aktivity a pokud je splníme všechny budeme zařazeni do slosování o
výhru (peněžitý dar na opravu toalet či výrobky „Domestos“). První úkol bude vypsán
začátkem října.
Druhý zářijový týden nás navštívil mladý pan doktor s výukovým programem
„První pomoc hrou“. Děti měly za úkol si donést plyšáka a pomocí krátkého příběhu
s medvědem Teodorem se dozvěděly základní pravidla poskytnutí první pomoci – jak
zavolat rychlou záchranou službu, co vše je třeba říci do telefonu a ve kterých situacích ji
voláme. Na závěr programu děti poskytly svému plyšákovi první pomoc – obvázaly mu
nohu či ruku.
V dalším týdnu třída „Broučků“ navštívila v tělocvičně ZŠ divadlo, které za nimi
přijelo z Hradce Králové s představením „Poklad kapitána Baltazara“. Pohádka byla
nádherná a moc se u ní nasmáli.
Krásné počasí jsme využívali k vycházkám a pobytu na zahradě MŠ či hřišti. Také
jsme se vydali na delší vycházky a pozorovali jsme polní práce nebo jsme sbírali kaštany.
Dnem 24. 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.
Krásný podzim vám 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 71 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 2019
02.10. ST
03.10. ČT
04.10. PÁ

07.10. PO
08.10. ÚT
09.10. ST
10.10. ČT
11.10. PÁ

14.10. PO
15.10. ÚT
16.10. ST
17.10. ČT

Drůbková se zeleninou
Kuře na paprice, knedlík s ovesnými vločkami, čaj
Rajská s písmenky
Hrachová kaše, uzená krkovice, chléb, okurka, čaj
Fazolová
Květák s vejcem, brambor, okurkový salát, čaj
Z červené čočky
Kuřecí závitek, rýže basmati zdobená paprikou, čaj
Krupicová se zeleninou a pažitkou
Vepřové srdce na smetaně, celozrnný knedlík, čaj
Přidělaná s koprem
Boloňské špagety s krájenými rajčaty a mletým masem, sypané sýrem, čaj
Brokolicový krém
Hovězí maso na česneku, bramborová kaše, červená řepa, čaj
Gulášová
Jablková žemlovka s lískovými oříšky a skořicí, čaj
Zelná se smetanou
Kuřecí nudličky Masala, divoká rýže, čaj
Hrachová s krutonky
Vepřové maso na kmíně, špecle, čaj
KNEDLÍK
Česneková
Vepřová krkovice pečená, brambor, dušená zelenina, čaj
Nudlová se zeleninou
Hovězí maso vařené, omáčka z fazolových lusků, houskový knedlík, čaj
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18.10. PÁ

Květáková
Srbské rizoto s bulgurem, zelný salát, čaj

21.10. PO

Dýňový krém se smaženým hráškem
Popelčina sekaná pečeně, brambor, obloha, čaj
Z míchaných luštěnin
Hovězí guláš, houskový knedlík, čaj
S kapáním
Francouzské brambory, rajský salát, čaj
Rybí s polentou
Kuřecí kostky v hořčičné omáčce se zeleninou, rýže, čaj
Boršč s červenou řepou
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, čaj

22.10. ÚT
23.10. ST
24.10. ČT
25.10. PÁ

28.10. PO
29.10. ÚT
30.10. ST
31.10. ČT

KNEDLÍK

SVÁTEK
Babiččina bramborová
Vepřová játra na cibulce, knedlík, čaj
Z vaječné jíšky
Smažený vepřový řízek, bramborový salát, čaj
Cizrnová
Vepřové maso na žampionech, těstoviny, čaj
Z NAŠÍ KNIHOVNY

Dobrý den vážení čtenáři.
V knihovně na vás stále čeká spousta pěkných knih. Poslední dobou, a je to
škoda, se velice málo půjčují dětské knihy a přitom máme velký výběr pohádek, říkanek i
příběhů pro menší i větší děti. Možná je to tím, že dětské knihy dětem kupují rodiče a
nemají tak potřebu do knihovny chodit. Možná rodiče i děti využívají techniku a čtou
takzvané e-knihy. Je také možné, že rodiče nemají potřebu dětem číst a tím pádem pak
zřejmě nečtou ani děti. Nebudu zde psát, proč dětem číst a hlavně malým dětem. O tom už
bylo napsáno hodně slov. Možná ani nejde až tak o čtení, ale spíš o to, že dětem věnujeme
čas, že během čtení můžeme vysvětlovat, zasmát se, možná se trošku s nimi i bát, prohlížet
si ilustrace, zjistit co si děti myslí, jak vnímají příběh ony. Prostě zastavit se a být s dětmi.
Čas letí neúprosně a to, co ztratíme dnes, už nedoženeme. Myslíme si, že když dětem
dáme skvělé oblečení, nejúžasnější hračky, jedeme s nimi na báječné dovolené, koupíme
jim do pokojíku televizi, tablet a nevím co ještě, že mají všechno, co potřebují. Je to ale
opravdu tak?
Před nedávnem jsem jela metrem. Seděla tam velice elegantní maminka a něco ustavičně
hledala v mobilu, vedle ní seděla asi šestiletá holčička. Dítě se pořád na něco ptalo, něco
se snažilo vyprávět. Matka chvíli jednoslabičně odpovídala, s očima upřenýma na
klávesnici a pak se na ni utrhla, aby jí dala pokoj, že nemá kdy na její řeči. Holčička chvíli
seděla jako opařená, a pak si začala povídat se svým odrazem v okně. Mluvila chvíli za
sebe a chvíli za tu v okně. Matka se dál zaobírala svou důležitou činností a povídající si
dítě ji nezajímalo. Možná jednou to bude ona, kdo si bude chtít povídat a ta malá na ni
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nebude mít čas. Každopádně jsem ji v duchu nedala moc hezká jména a dodnes je mi z
toho smutno. Myslíme si ve své dospělácké pýše, že děti vychováváme, ale ono to funguje
i naopak, děti vychovávají nás.
Včera jsem jela do Deštné z Jindřichova Hradce autobusem, v Lodhéřově vystupovala
skupinka dětí menších a větších a představte si, že každé to dítě při vystupování
pozdravilo. Není to hezké?
Kolikrát už jsem hudrala, že si děti chodí do knihovny jen hrát na počítačích, ale pak mne
napadlo, že ony se tady vlastně u počítače schází. Doma by byl každý sám, ale tady spolu
můžou mluvit, dohadovat se, zasmát, tady vedou urputné počítačové boje. Někdy pravda
trochu hlučněji, ale jsou spolu. Stihnou probrat všechno možné, občas se vytratí ven a zase
přiběhnou, dávají si tu schůzky. Jen ty knihy je jaksi neberou. Tedy teď jim trošku
křivdím, protože si občas knihu odnesou, ale podezírám je, že snad jen proto, aby nám
udělaly radost.
Rády bychom poděkovaly za darované knihy, některé z nich zařadíme do knihovního
fondu, jiné si třeba najdou svého čtenáře v polici před knihovnou.
Během měsíce října bude pro návštěvníky připravena malá výstava k příležitosti založení
knihovny. Nezapomeňte se přijít podívat.
Přejeme vám krásný a barevný říjen, jak jinak než s knihou od nás z knihovny. LiSt

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS
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VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 2019
Karl Ditters von Dittersdorf
1739-1799
Díl II: Dětství a mládí na dvoře prince z Hildburghausenu
V minulém čísle deštenského zpravodaje jsme si připomněli základní fakta ze života
hudebního skladatele K. D. von Dittersdorf. V dnešním díle našeho miniseriálu vás
seznámíme s novými fakty z dětství a mládí skladatele a možná objevíte i tipy na výlety do
sousedního Rakouska.
Pokud byste dnes chtěli ve Vídni navštívit rodný dům K. Ditterse, hledání by bylo
marné. Někdy po roce 1890 byl Freihaus na rohu dnešní Mariahilfstrasse a Rahlgasse
přestavěn (obr. 1, 2, 3). Dnes si na tomto místě můžete koupit obuv v proskleném
obchodním domě nebo zajít na dobrý oběd v luxusní restauraci U Gazelly.

Obr. 1: v kroužku rodný dům K. Ditterse
na Huberově mapě Vídně

Obr. 2: rodný dům se schodištěm před
rokem1890

Obr. 3: současnost - přestavěný rodný dům s
původním schodištěm

Jediné, co přetrvalo z dob Ditterse do dnešních dnů
beze změny, je mohutné kamenné schodiště před
bývalým Freihausem. Po těchto schodech chodíval
malý Karel k benediktínům do Schotennkirche, kde hrál na housle s chrámovým
orchestrem. Zde, dle slov Ditterse, měli nejen plně obsazený orchestr, ale z celé Vídně tu
zněly nejlepší mše, nešpory a litanie. A tu si také dvanáctiletého Karla všiml dvorní
virtuos na lesní roh - Hubáček a doporučil ho do služeb císařského maršálka prince Josefa
Friedricha von Hildburghausen.
Z malého nadaného chlapce se díky péči u princova dvora stává kultivovaný a vzdělaný
houslový virtuos a skladatel. Každé léto odjíždí s princem a jeho družinou z Vídně na
lovecký zámeček Schlosshof. Toto venkovské sídlo nechal postavit princ Evžen Savojský
na východě Rakouska asi 18 km od Bratislavy. Za majitele prince J. F. von
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Hildburghausen se Schlosshof stává dějištěm impozantních barokních slavností, které tak
barvitě popisuje ve svých pamětech K. D. von Dittersdorf. Překrásný areál zámku a zahrad
se rozprostírá na více než 70 hektarech. Častým letním hostem bývala i císařovna Marie
Terezie s rodinou a ta si natolik zámeček zamilovala, že jej roku 1755 kupuje a zřizuje si
zde letní sídlo. Císař František Josef I. zde zakládá Vojenský institut jezdectva.
V roce 1986 při příležitosti dolnorakouské výstavy “Princ Eugen a barokní Rakousko”
prochází zámek rozsáhlou rekonstrukcí. Loňský rok byla završena kompletní rekonstrukce
zahrady zámku a znalci ji řadí k nejkrásnějším zámeckým parkům střední Evropy. Tradice
kouzelných barokních slavností se na Schlosshofu dochovala až dodnes. Největší se konají
v srpnu a pak v adventu. Pro nás je zajímavé, že komentované prohlídky jsou zde i ve
slovenštině.

Zámek Schlosshof - dobová malba a současnost
V příštím díle našeho vyprávění se budeme podrobněji věnovat triumfální cestě
K. Ditterse s Ch. W. Gluckem po Itálii a Karlově pobytu v biskupských službách ve
Velkém Varadíně (dnešní rumunská Oradea).
Připravila Michaela Kotyzová

RYBÁŘI DEŠTNÁ
Dětské rybářské závody 2019
Závody proběhly na rybníku Voleský 7. září. Účastnilo se 21 startujících.
1. místo - Václav Vichra 374 cm
2. místo - Anna Staňková 340 cm
3. místo - Jan Staněk 296 cm
Nejdelší chycená ryba - kapr 61 cm - Jindřiška Jílková
Sponzoři: Město Deštná, Rybáři Deštná, Intersnack a.s.
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Výlovy
12.10. v 7.00 hod. rybník Panský ve Březině, potom rybník Chmelnička v Deštné
19.10. v 7.00 hod. rybník Kosův v Deštné, potom prodej ryb
26.10. v 7.00 hod. rybník Blažkův v Deštné

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Dvě historická výročí Lipovky
Vloni jsme si mohli připomenout 70 let od změny názvu obce Štilfrídov
na poetické jméno Lipovka (říjen 1948). Důležitější vzpomínka patří roku
1789 (letos 230. výročí), kdy byla tato obec založena. Je také nejmladší
osadou Deštenska. Její vznik je zajímavý historickými okolnostmi.
Slavatovské dědictví – panství Červená Lhota s Deštnou a statkem Hojovice, koupil v
dražbě roku 1755 František de Paula svobodný pán z Gudenu. Po téměř čtyřicetileté vládě
tohoto rodu prodal Josef svobodný pán z Gudenu celé panství novému majiteli, Ignáci
svobodnému pánu Stillfriedovi z Ratenic, přišlému z pruského Slezska.
Stalo se to v podzimu r. 1789, i když zápis o získaném majetku byl vepsán do
Zemských desek až v roce 1794. Založit novou vesnici nedaleko hospodářského Nového
Dvora určitě barona Stillfrieda napadlo již dříve, protože brzy nato došlo k její výstavbě.
Tato možnost jistě vzbudila ohlas u poddaných, nevíme však, jak byli (jistě mladí) zájemci
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z Deštenska vybíráni. Známe však jejich jména – prvních "sedm statečných" začalo stavět
chalupy na panských polích podél cesty z Deštné do Budislavi, za Novým Dvorem.
Zachovaná pozemková kniha nové osady, nazvané podle zakladatele Štilfrídov, uvádí
první stavebníky a čísla chalup: čp. 1. Václav Doucha z Vícemile, čp. 2. Tomáš Petrů ze
Březiny, čp. 3. Jakub Doucha z Vícemile, čp. 4. Václav Fuka z Rosičky, čp. 5. Josef
Doucha z Vícemile (pozdější rychtář obce), čp. 6. Vojtěch Havlík z Rosičky (syn mlynáře),
čp. 7. Martin Jůda (snad z Budislavi). Další chalupy čp. 8-23 byly potom stavěny z druhé
strany cesty, i jinde.
Přejděme nyní přes desítky let do poválečné doby roku 1945. Tehdy u nás vše německé,
i názvy a pojmenování, bylo v opovržení. Došlo i na Štilfrídov. Byl to pravděpodobně
soběslavský děkan P. Jan Zadražil, deštenský rodák, který Štilfrídovským navrhl změnu
názvu obce na Lipovku. Občané to schválili a roku 1947 podali žádost na Místní národní
výbor do Březiny, kam obcí příslušeli. Po úředním projednání byla změna přijata a od
8. října 1948 nese obec jméno Lipovka (inspirací snad byly lípy na návsi kolem kaple
Panny Marie Růžencové).
Lipovka byla dříve více lidnatá i samostatná, až v roce 1976 se sloučila s Deštnou, což
trvá dosud.
Všem občanům Lipovky k oběma výročím přejeme spokojený život v jejich krásně
upravené obci.
P.S. Místně tradované zkazky o tom, že baron Stillfried v chalupách nové vsi usazoval své
milenky provdané za selské chlapce, ponechme mezi pověstmi.
F.K.

Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Rok 1989 – rok posledního možného zveřejnění, na úvod
statistika
Počasí – základní údaje:
Největší vedra:
Největší mrazy:
06.07. – 07.07.
+ 30℃
11.12.
- 22℃
15.08. – 16.08.
+ 30℃
30.11.
- 20℃
05.07
+ 29℃
01.12.
- 20℃
21.08.
+ 29℃
29.11.
- 19℃
27.08.
+ 28℃
10.12.
- 19℃
23.07. – 25.07.
+ 28℃
První sníh napadl 22.11., první bouřka byla 05.04., období sucha trvalo (nepršelo) od
10.08. do 26.08. (16 dní).
Podle tohoto přehledu je vidět, že vysoké teploty se přesouvají na časnější měsíce –
květen, červen.
Obyvatelstvo:
V roce 1989 byl zaznamenán další pokles obyvatel. Na začátku roku bylo v Deštné 586
lidí, na konci roku to bylo 573 lidí.
Zemřelo
11 obyvatel
Odstěhovalo se
13 obyvatel
Narodilo se 7 dětí
Přistěhovalo se
4 obyvatelé
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Narození: 4 hoši a 3 dívky
Zemřelí: průměrný věk zemřelých v tomto roce byl poměrně vysoký – 78 let. Celkem
8 lidí mělo věk přes 80 let. Po úmrtí nejstarší občanky paní Foistové se stala nejstarší
v obci paní Vyhnálková z čp. 6, bylo jí 88 roků. Vždy bývala větší úmrtnost mužů, ale
nyní z 11 zemřelých občanů byli 2 muži a 9 žen (jednalo se o starší vdovy).

Provozovny MNV:
MNV měl 3 provozovny, a sice stavební četu, klempířskou dílnu a holičství.
Ve stavební četě pracují průměrně 4 lidé, klempíři byli dva – Josef Fiala a Stanislav Stach
a v holičství byla Jana Čejnová a její neteř.
Stavební četa měla pracovat pro obyvatele, ale ve skutečnosti pracovala skoro jen na
výstavbě sálu MNV. Jedna hodina práce vyšla na poměrně vysokou částku, více jak
50 Kčs, takže i pro obyvatele to bylo hodně. Mimo dělníků byl zaměstnán jako vedoucí
staveb Ing. Karel Chalupský, vedoucí na stavbě čističky byl Vladimír Malý, vedoucí
stavby zdravotního střediska byl Oldřich Vaníček z Lodhéřova. Od ledna 1990 byl jako
technik přijat František Mládek ml. Stavební četa používala nákladní auto Avia, menší
Avii používali klempíři.
Z kroniky vybrala J. Vichrová
Posledně jsem uvedla několik výroků učitelů nyní to budou výroky žáků:
- Ve slově „slymák se píše „y“, protože „hlemýžď“ je vyjmenované slovo.
- Náš dědeček nám čte Babičku.
- Bramborám škodí bramberinka mandelová.
- Sudokopytníci jsou kráva, koza a čert.
- Nejznámější Smetanova opera je Poprvé vdaná nevěsta.

CYKLOVÝLETY
CYKLOVÝLET SOBĚSLAV

V mých článcích jsme již dvakrát jeli přes Soběslav, ale
nebyl čas si toto město se 7.000 obyvateli prohlédnout.
Musel jsem ho proto navštívit znovu, abych tento dluh
napravil. A skutečně je zde co vidět, počítejte s výletem
na celý den. Pojedeme klidnou silnicí přes Dírnou, Lžín
a Přehořov a do Soběslavi přijedeme od Chlebova
nejdříve k bývalému hřbitovnímu kostelu sv. Marka, kde
je pěkná kamenná venkovní kazatelna a před kostelem
zvláštní menhir. Kostel dnes slouží jako galerie.
V Soběslavi rozhodně doporučuji Blatské muzeum, které
je umístěno ve dvou historických budovách na náměstí.
Rožmberský dům vystavuje přírodovědné a Smrčkův
dům národopisné sbírky. Obě muzea kromě stálých
expozic pořádají výstavy. V srpnu jsme shlédli výstavu
krajek a výstavu hub, která potrvá až do konce října.
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Houby jsou konzervované unikátní technikou, takže jsou stále jako „živé“. Jsou jich plné
vitríny a navíc na všech stěnách jsou ještě další jejich fotografie. Pokladní jsou velmi
ochotné, přidají mnoho informací a znají v Deštné nejen starostu, ale řadu dalších lidí.
Muzeum pamatuje i na děti, které mohou během prohlídky řešit různé zajímavé úkoly.
Na náměstí jsou dva kostely, kostel sv. Petra a Pavla a kostel sv. Víta, starodávná kašna se
sochou sv. Floriána, patrona města, mariánský sloup se sochou Panny Marie, další sochy
světců u kostela, historická radnice a řada měšťanských domů, které jsou vesměs
památkově chráněné. Pouze jedna strana náměstí byla dost necitlivě přestavěna.
Zážitkem je 68 m vysoká věž kostela sv. Petra a Pavla. Z části kamenné a z části dřevěné
schodiště, místy úzké nebo nízké, takže dost sportovní výkon, v jednotlivých patrech
nabízí výstavu tesařské či zvonařské práce, unikátní hodinový stroj, obrovský funkční
zvon či byt kostelníka. Když se po úzkém schodišti vyšplháme až na ochoz věže, naskytne
se nám nádherný pohled na celé město a jeho okolí.
Kousek od náměstí je hrad s věží Hláskou, která zaujme ve sklepním prostoru
hvězdicovitou klenbou a v jednotlivých patrech bývají různé výstavy, nyní např.
zajímavých fotografií. V severním křídle je zrekonstruovaná patrová městská knihovna
s terasou, na níž je socha Petra Voka. Část hradu byla kdysi přeměněna na pivovar, ze
kterého se zachovala budova sladovny a vysoký komín. Hrad byl významným sídlem
Rožmberků, proto se také Soběslavi říká „Město pětilisté růže“ a skutečně tento symbol
zdobí ve městě celou řadu památek.
Soběslav obtéká Černovický potok a dva navzájem podobné mosty, které přes něj vedou,
jsou technickou památkou. Kolem potoka jsou zbytky původního městského opevnění
s příjemnou promenádou, která nás dovede až k řece Lužnici, kolem které pojedeme
cestičkou kousek po proudu k pěknému jezu Steiniger.
Nedaleko od centra za železniční tratí je přírodní památka Nový rybník s množstvím
chráněných rostlin a živočichů. Mezi rybníkem a tratí vede modře značená stezka, ze které
však za rybníkem v ohbí Černovického potoka odbočíme vpravo a neznačenou pěšinou se
dostaneme na vršek Vápenka, kde je turistický přístřešek z roku 1933 ve tvaru
muchomůrky, a když sjedeme dolů do parku Zadražilka, tak zde nelze přehlédnout velký
odpočinkový altán. Vedle altánu je busta hudebního skladatele Otakara Ostrčila.
A odtud je již jen kousek k venkovnímu koupališti, kde v létě výlet zakončíme. Hlavní 25
m dlouhý bazén doplňuje druhý bazén se skluzavkami, tobogánem, perličkami, chrliči a
divokou řekou a dětské brouzdaliště. K příslušenství patří kuželky, minigolf, občerstvení,
rozsáhlá travnatá plocha, dětské hřiště. Celý areál perfektně čistý a na bezpečnost dohlíží
několik plavčíků. Ono v podstatě celé město působí hezkým dojmem. Kromě množství
památek nabízí i řadu míst k procházkám a klidnému stinnému posezení.
Před návštěvou muzea a věže doporučuji si zjistit otevírací dobu. Hláska je otevřená
během otevírací doby knihovny. Samotná knihovna, zasazená do starobylého hradu, stojí
také za vidění. Do Soběslavi jsme najeli 20 km, zpátky si cestu zkrátíme přes Kvasejovice,
Meznou a Chotěmice.
(Fotografie, které se do Zpravodaje nevešly, budou zveřejněny na www.destna.cz/volný
čas/cyklovýlety a to v barevném provedení.)
Ant. Stára
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Altán v parku Zadražilka

Blatské muzeum – výstava hub

Blatské muzeum – život na Blatech

náměstí s měšťanskými domy

Smrčkův dům – muzeum

Soběslavský hrad s terasou knihovny

SPORT
Tréninky fotbalové přípravky
každé pondělí od 17:00 – 18:00 minipřípravka

od 18:00 – 19:00 přípravka

Tělocvična
Rozpis všech sportů a cvičení probíhajících v tělocvičně najdete na tomto odkazu:
https://www.destna.cz/volny-cas/telocvicna/.
Pavel Kučera, předseda TJ Sokol Deštná, z.s.
(www.destna.cz/volny-cas/tj-sokol-destna/)
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Pozvánka
Každou středu od 18,00 hod. do 19,30 hod. cvičíme v tělocvičně pod vedením
Jany Ratajové jógu. Udělejte si čas sami na sebe a přijďte. Oddíl jógy.

INZERCE
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