ÚNOR 2019

30. ROČNÍK

CENA 10 Kč

V prosinci a lednu probíhala v obřaní síni na MěÚ krásná výstava kočárků a panenek se sbírky paní Olgy Ptákové.
Kdo výstavu navštívil, určitě neprohloupil. Děkujeme majitelce za zapůjčení exponátů.
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UZÁVĚRKA DALŠÍHO VYDÁNÍ JE V PONDĚLÍ 25. ÚNORA 2019!
Redakce je oprávněna články krátit nebo upravit. Příspěvky dopisovatelů a čtenářů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři,
vítám vás u únorového vydání Zpravodaje Deštenska. Leden uběhl jako voda,
zima přinesla své krásy, děti si užívají sněhových a ledových radovánek. My
dospělí nadáváme na prohrnování, ale na druhou stranu jsme rádi za příděl
sněhu a potažmo vody, která by nám zase v létě chyběla. Začtěte se do
novinek a zpráv nejen z Deštné, přeji vám příjemné čtení.
V lednu se zastupitelé sešli dvakrát na pracovním jednání, další je naplánováno na polovinu
února. Intenzivně se pracuje na invetarizaci majetku, projednáváme investice, očekáváme
rozhodnutí ve věci výběru lokalit pro hlubinné úložiště, připravujeme smlouvu
s provozovatelem poutě, nový Řád pohřebiště, setkání se starosty ve věci poskytování
služeb a další. Veřejné zasedání se uskuteční 25. února od 18 hodin.
Odpady
- Velký čárový kód na popelnici (dříve známka) zůstává i v letošním roce stejný.
- Malé kódy na tříděný odpad zůstávají také v letošním roce stejné. Průhledné pytle na
tyto odpady si můžete stále vyzvednout na MěÚ nebo u zaměstnanců města při svozu.
- Poplatky – výši svého poplatku na rok 2019 naleznete po přihlášení do systému
„mojeodpadky.cz“ nebo vám ho sdělíme na MěÚ. Poplatek můžete hradit převodem na
č.ú. 600434339/0800 (variabilní symbol je číslo popisné a do poznámky zadejte své
jméno), nebo složenkou (stejný postup jako převod z účtu), hotově na pokladně města
nebo nově platební kartou na pokladně města. Poplatek je nutné zaplatit do 28. února
2019 pro trvale bydlící a do 30. března 2019 pro majitele rekreačních chalup. Poplatek
pro trvale bydlící se 4 a více členy domácnosti můžete zaplatit ve dvou splátkách, ½ do
28. února 2019 a ½ do 30. června 2019.
- Připravili jsme pro vás pytle na Tetrapaky (od džusů, mléka, smetany, apod.). Také tašky
na sklo. Můžete si je vyzvednout na MěÚ.
- V rámci soutěže Jihočeské třídění společnosti Ekokom se Deštná umístila v okrese na
13. místě a v rámci kraje na 29. místě.
- Zlepšenou evidencí odpadů máme za rok mínus 75 tun komunálních odpadů. Ukazuje
to, že AVE rozpočítávalo tuny na počet vydaných známek na popelnice, kdežto nyní
rozpočítává tuny pouze na svezené popelnice.
- Vytřídilo se o 3 tuny plastů více, papíru o 200 kg více. Množství bioodpadu odvezeného
AVE bylo 83 tun, zde je navýšení o 11 tun. Srovnáváme zde rok 2017 a 2018.
- Připravujeme pro vás informační buletin, který budeme distribuovat přímo do
poštovních schránek. Informace nalezenete také na www.destna.cz/odpady_destna.cz.
V novém roce jsme pro vás rozšířili úřední hodiny. Oproti původním v pondělí a středu od
7 do 16:30 hodin jsou úřední hodiny i v pátek od 8 do 11 hodin. V ostatní dny a hodiny bude
úřad pro veřejnost uzavřen, můžete si však sjednat individuální schůzku.
David Šašek, DiS., starosta
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jubilantům k významným narozeninám
Panu
Paní
Paní
Paní
Panu
Panu
Paní

Karlu
Růženě
Taťaně
Zdeňce
Romanu
Ivanu
Lence

Liškovi
Drsové
Markové
Michálkové
Matulíkovi
Urbančíkovi
Bobákové

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

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blahopřáli jsme
Květoslava Műllerová
oslavila 93. narozeniny.
Blahopřáli jí starosta David
Šašek a členka SPOZ Hana
Řepová.

Jiří a Vlasta Václavíkovi
oslavili
Zlatou
svatbu.
Blahopřáli jim místostarosta
Petr Janota a matrikářka
Jitka Šváchová.
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STATISTIKA 2018
K 1.1.2018 měla Deštná 728 obyvatel a Lipovka 29 obyvatel, dohromady 757.
K 31.12.2018 měla Deštná 721 obyvatel a Lipovka 29 obyvatel, dohromady 750.
V roce 2018 se v Deštné a Lipovce narodilo 9 dětí:
Zdeněk Pravenec, Lukáš Salaba, Anežka Melišíková, Lada Knoblochová, Petr Šlajchrt,
Ester Tomšíková, Petr Drha, Vojtěch Adamec, Aneta Hronová.
Přistěhovalo se 6 občanů, odstěhovalo 17.
Navždy nás opustilo 10 občanů:
František Tomšů, Marie Capouchová, Emilie Němcová, Slávka Janáčková, Květoslava
Čenkovicová, Blažena Hofmanová, Jaroslava Širůčková, Růžena Fialová, František
Stejskal, Ing. Ivan Sitař CSc. Zůstanou v naší paměti.
Nejčastěji užívaná jména v Deštné:
1.
Marie
29x
1.
Jiří
31x
2.
Jana
25x
2.
Jan
28x
3.
Hana
16x
3.
Josef
19x
4.
Martina 11x
4.
František 17x
5.
Kateřina 11x
5.
Petr
14x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzpomínáme
Ve věku nedožitých 87 let zemřel občan Deštné Ing. Ivan
Sitař, CSc., člen České betonářské společnosti a autorizovaný
člen ČKAIT. Celý svůj život do poslední chvíle prožil
neúnavnou činností při projektování mostů, později
programováním. Je autorem počítačového programu pro
výpočet mostních konstrukcí z předpjatého betonu TM18. Je
též duchovním otcem a programátorem vývojového
programu Roadpac, který je ve vlastnictví Pragoprojektu, a.s.
Oba programy jsou jeho stěžejním dílem a vytvořily základ
pro digitální projektování a stavbu silnic, dálnic a mostů
v České republice i na Slovensku. Začaly vznikat již v 70.
letech min. století, jsou stále zdokonalovány a schopny v této
dílčí části konkurovat ostatním i zahraničním programům a
proto jsou oblíbeny v ČR a na Slovensku.
Ivan Sitař byl aktivním horolezcem a zapsal se i do historie českého horolezectví. V roce
1960 vyšel jím zpracovaný průvodce Horolezecké terény na Moravě – historicky první
horolezecký průvodce po cvičných skalách Moravy, knížka, která otevřela dveře několika
generacím moravských lezců.
Rozloučení se zesnulým se uskutečnilo v Obřadní síni krematoria Motol dne 9. ledna 2019,
ve 13.15.
Vlasta Sitařová Maxmiliánová, manželka
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ZPRÁVA TECHNICKÉHO ÚSEKU MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací technického úseku města Deštná v lednu 2019:
- V lednu bylo hlavní náplní technického úseku prohrnování sněhu, jak z cest, tak i
z chodníků.
- V městských lesích začala vybraná firma s těžbou broukem napadených stromů.
- Ve školní cvičné kuchyni jsme dodělali snížení stropu, máme připravený podklad pro
provětrávanou podlahu, která bude z místnosti odvádět vlhkost, jelikož celá budova nemá
dělané izolace proti zemní vlhkosti.
- Po silvestrovské opravě vodovodu v Adamské ulici jsme, o čtrnáct dnů později,
opravovali další poruchu o čtrnáct metrů dále, od té předchozí.
- 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:
- Pokračuje rekonstrukce školní cvičné kuchyně.
- Opravu kanalizace pod hřištěm.
Vodoměry
Upozorňujeme majitele nemovitostí, že před zimou je nutné řádně zajistit vodoměr před
případným poškozením mrazem!!!
Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a termíny svozu v roce 2019:
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
Únor - pondělí 4.2. a 18.2. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní.
Únor - pondělí 4.2. a 18.2. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Únor v pátek 15.2.2019
Březen v pátek 15.3.2019
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.
Velkoobjemový odpad vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem po předchozí
telefonické nebo osobní domluvě.
Sběrné místo u školní kuchyně bude v únoru dostupné kdykoliv po zavolání na telefon
607 937 291 – P. Kučera.
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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.
ECOBAT – společnost zabývající se likvidací vybitých baterií nám dala
k dispozici krabičky pro jejich sběr v domácnosti. Kdo má zájem, může si ji
vyzvednout ve vestibulu na městském úřadě. Následně až ji bude mít plnou
odnést zpět k nám a vyzvednout si další.
Palivové dřevo – ceny v roce 2019
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).
Vedoucí technického úseku Pavel Kučera
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•
•
•
•

EKOKOM – WWW.EKOKOM.CZ NEBO WWW.JAKTRIDIT.CZ
Sklo
Plast
Papír
Nápojové kartony
Při většině činností produkujeme
odpady, se kterými je třeba dále
správně nakládat. Bez správného
nakládání s odpady bychom za chvíli
nežili v domech, ale spíše na
skládkách. O tom, zda dáme nový
život odpadu, který vyhazujeme,
rozhodujeme právě my.
Když například vyhodíme plastový
kelímek do směsného odpadu,
nedáme tak použitému obalu šanci na
další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak
je čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme. Navíc podle
zákona 185/2001 Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem. Jaký
je předepsaný způsob konkrétně pro Vaši domácnost zjistíte v městské vyhlášce.
Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to ve
vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila a my se jí
chceme zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil, hned hodit do koše na tříděný odpad, staré
tašky nebo krabice.
Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. Na
tyto dva druhy odpadů by měl být prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu největší. Na
střepy z rozbitého skla je nejlepší plastová krabice a nápojový karton mnoho lidí dává
společně s plastem a do pytlů tyto dva druhy odpadu dotřiďuje.
Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit
tak často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za MěÚ do
kontenerů nebo 1x14 dní dát před svou nemovitost. To ovšem platí pouze v případě, že do
vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek
od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí.
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Komplexní pozemkové úpravy
Vzhledem ke stále se opakujícím problémům se zasažením zastavěného území Deštné
splachy z okolních polí a také se zhoršenou prostupností krajiny vlivem zániku části dřívější
sítě polních cest se zastupitelstvo města Deštná zabývalo možnostmi nápravy současného
neuspokojivého stavu. Jednou z možností nápravy je provedení komplexních pozemkových
úprav.
Provedení komplexních pozemkových úprav zajišťuje Státní pozemkový úřad na základě
žádosti vlastníků více než 50% výměry zemědělské půdy v katastrálním území.
V katastrálním území Deštná je potřeba shromáždit žádosti vlastníků 298,57 ha zemědělské
půdy. Po podání žádosti je pozemkový úřad povinen zahájit řízení o komplexních
pozemkových úpravách. Řízení o komplexních pozemkových úpravách je vedeno dle
zákona č. 139/2002 Sb. a vyhlášky č. 13/2014 Sb., v platném znění.
Smyslem komplexních pozemkových úprav je jednak zajištění přístupu pro každého
jednoho vlastníka pozemku z komunikace ve vlastnictví obce nebo státu a v neposlední řadě
také protierozní a protipovodňová ochrana půdy i zastavěného území.
V počátku řízení určí Pozemkový úřad po dohodě s Katastrálním úřadem obvod
pozemkových úprav, což bývá veškerá zemědělská půda v katastrálním území. Mimo obvod
zůstávají lesní komplexy a zastavěné části území (tzv. intravilán). V území provede
zpracovatel komplexních pozemkových úprav analýzu dostupných podkladů (katastrální
mapy, územní plán, vodohospodářské podklady apod.), v celém území je následně
geodeticky zaměřen skutečný stav a následně jsou všem vlastníkům dotčených pozemků
zaslány nárokové listy k připomínkám. S každým vlastníkem je v průběhu celého řízení
několikrát osobně jednáno a návrh nového uspořádání pozemků vzniká za aktivní účasti
všech dotčených vlastníků.
Na počátku zpracování návrhu nového uspořádání pozemků je vypracován Plán společných
zařízení (dále jen PSZ), který představuje návrh sítě polních cest, protierozních a
protipovodňových opatření, vodohospodářských opatření a opatření k ochraně a tvorbě
životního prostředí. Základem PSZ jsou již existující cesty a ostatní opatření, které jsou
vhodně doplněny nově navrženými opatřeními. Výměra půdy potřebná k realizaci
společných zařízení je kryta přednostně z vlastnictví státu, poté z vlastnictví obce.
Realizovaná společná zařízení jsou převedena do vlastnictví obce.
Po schválení PSZ zastupitelstvem obce pokračuje zpracovatel v návrhu nového upořádání
pozemků pro jednotlivé vlastníky. S každým vlastníkem pozemků je jednotlivě jednáno a
v rámci možností se maximálně přihlíží k oprávněným požadavkům jednotlivých vlastníků.
Výsledkem komplexních pozemkových úprav je pro jednotlivé vlastníky návrh nové
katastrální mapy s přesnějším určením polohy lomových bodů, případné zcelení pozemkové
držby jednotlivých vlastníků, možnost rozdělení spoluvlastnictví (v rámci řízení na žádost
všech spoluvlastníků je provedeno zdarma), pro všechny pak možnost rekonstrukce
stávajících cest nebo vybudování nových z prostředků státu, návrh a vybudování
protierozních a protipovodňových opatření také z prostředků státu. Jak již bylo řečeno výše,
vybudovaná společná opatření jsou předána do vlastnictví obce.
O provedení komplexních pozemkových úprav je možné požádat prostřednictvím hromadné
žádosti, která je k dispozici na městském úřadu v Deštné. Podrobnější informace poskytne
kterákoli pobočka Státního pozemkového úřadu.
Ing. Petr Janota, místostarosta
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Místní akční plán Jindřichův Hradec II
Od 1. září 2018 realizuje Místní akční skupina Česká Kanada o. p. s. projekt Místní akční
plán Jindřichův Hradec II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009097,
zkráceně MAP II. Projekt navazuje na již ukončený Místní akční plán rozvoje vzdělávání
na území ORP Jindřichův Hradec, bude trvat 42 měsíců a jeho realizace skončí k 28. únoru
2022.
Do projektu je zapojeno přes 30 základních a mateřských škol z území ORP Jindřichův
Hradec včetně Základní školy a Mateřské školy v Deštné a rovněž ZUŠ Vítězslava Nováka
Jindřichův Hradec. Kromě škol spolupracují na jeho realizaci také jejich zřizovatelé, střední
školy a zástupci organizací zájmového a neformálního vzdělávání, zejména DDM
Jindřichův Hradec. Důležitým partnerem je také Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Městského úřadu Jindřichův Hradec.
Hlavním cílem projektu MAP Jindřichův Hradec II je zvyšování kvality vzdělávání
v mateřských a základních školách v území ORP Jindřichův Hradec, a to prostřednictvím
vzájemné výměny informací, zkušeností a spolupráce škol, zřizovatelů a dalších aktérů ve
vzdělávání. Současně dojde ke společnému řešení místně specifických problémů a potřeb
ve vzdělávání a k následnému vyhodnocování přínosů nastavené spolupráce.
Přínosem této spolupráce bude podpora rozvoje potenciálu každého dítěte a žáka ve věku
do 15 let, to zejména u žáků ohrožených školních neúspěchem, dále bude prohlubována
spolupráce s rodiči, zřizovateli a dalšími partnery ve vzdělávání. Nedílnou součástí projektu
je realizace implementačních aktivit naplánovaných v akčním plánu z předchozího projektu
– díky tomu se tak v říjnu 2018 uskutečnila konference ředitelů MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM
z území ORP Jindřichův Hradec, v prosinci 2018 následovala výstava vánočních stromků
zdobených dětmi z MŠ a žáky ze ZŠ, uskutečnily se již vzdělávací semináře pro
pedagogické pracovníky a celá řada seminářů je připravená a dojde i na mnoho aktivit
určených přímo pro děti a žáky z území ORP Jindřichův Hradec.
Za realizaci projektu je odpovědný realizační tým, jehož významnou součástí jsou pracovní
skupiny složené z ředitelů, pedagogů a zástupců zřizovatelů škol z území ORP Jindřichův
Hradec. Jedná se o pracovní skupinu pro financování, rovné příležitosti, rozvoj čtenářské a
matematické gramotnosti a či pracovní skupinu pro oblast zájmového vzdělávání. Celkem
se na realizaci projektu podílí 70 členný tým složený z odborníků v oblasti vzdělávání a
místní samosprávy. Město Deštná je v projektu rovněž aktivně zapojeno jak v Řídícím
výboru, tak v pracovních skupinách.
Kromě aktivit bude výstupem projektu také sestavený akční plán rozvoje vzdělávání
zaměřený na potřeby území ORP Jindřichův Hradec – bude se jednat o živý dokument, který
bude v průběhu realizace projektu postupně vyhodnocován a aktualizován. Věříme, že
všechny aktivity realizované v projektu MAP Jindřichův Hradec II přispějí k rozvoji a
podpoře vzdělávání všech dětí a žáků v území ORP Jindřichův Hradec a napomohou
k prohlubování spolupráce všech, kteří se na vzdělávání dětí a mládeže podílejí.
David Šašek, DiS., předseda Řídícího výboru
a člen pracovní skupiny pro financování MAP J. Hradec II
Název projektu: Místní akční plán Jindřichův Hradec II
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009097
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ
Divadelní představení
8. ledna navštívil 2. stupeň naší školy táborské divadlo - konkrétně
představení, které nastudovalo a předvedlo plzeňské Divadlo Alfa.
Jednalo se o hru Tajemný hrad v Karpatech, která byla zpracována komediálně, až parodicky
z originálu románu J. Verna. Představení bylo dynamické, opatřené světelnými a zvukovými
efekty, loutkami, a nakonec písňovým a tanečním doprovodem.
Byli jsme nadšení a hru doporučujeme všem, kteří mají rádi parodie a humor.
A. Soukupová, 9. ročník
Divadelní představení – 1. - 4. třída
Dne 11. ledna navštívili žáci 1. - 4. třídy Divadlo Oskara Nedbala v Táboře. Zhlédli jsme
představení s názvem Malostranská zimní pohádka. Tentokrát jsme měli možnost navštívit
zdejší Malou scénu, která je zmenšenou kopií Národního divadla v Praze. Jen nápis nad
oponou je jiný – „Tábor sobě“.
Učitelky 1. stupně
Kroniky na městském úřadu
Dne 18. ledna jsme byli na městském úřadu. Pan starosta nám ukázal kroniky Deštné.
Zajímalo nás, jak to vypadalo dříve a dnes. Velmi nás zaujaly pověsti z Deštné. Celkově to
bylo zajímavé a moc se nám to líbilo.
Pavla Jelínková, 5. třída
Okresní kola olympiád
V lednu naši úspěšní řešitelé školních kol změřili své síly se soupeři ostatních základních
škol a víceletých gymnázií v Domě dětí a mládeže v Jindřichově Hradci, kde se jako každý
rok uskutečnila Okresní kola olympiád v českém jazyce a dějepisu.
Na dějepisné olympiádě nás reprezentovali Dominik Prágr a Daniel Chvátal z IX. třídy, kteří
v náročné konkurenci obsadili velmi pěkné 10. a 11. místo. Olympiády z českého jazyka se
zúčastnila Anna Kadeřábková z VIII. třídy, výsledková listina bude známá příští měsíc.
Dominikovi, Danovi i Aničce děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy na těchto
náročných soutěžích.
Mgr. Hana Tomšů
ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ A MŠ DEŠTNÁ
Nabízíme občanům, důchodcům, maminkám na MD, rekreantům a ostatním
stravování ve Školní jídelně Deštná nebo případně i rozvoz obědů. Cena jednoho oběda
je 65 Kč. V případě jakéhokoli dotazu volejte: ředitel ZŠ - 384 384 280,
zs.destna@centrum.cz; vedoucí ŠJ - 384 384 263, sjdestna@centrum.cz.
JÍDELNÍ LÍSTEK ÚNOR 2019
1.2. PÁ Pol. – s masovou rýží
Hovězí guláš, knedlík, čaj
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4.2. PO Pol. – dýňový krém
Kuřecí nudličky po čínsku, divoká rýže, čaj
5.2. ÚT Pol. – kapustová s vejcem
Vepřové maso na houbách, špecle, čaj

KNEDLÍK

6.2. ST Pol. – z míchaných luštěnin
Smažený vepřový řízek, brambor, ovocný kompot, čaj
7.2. ČT Pol. – hovězí nudlová se zeleninou
Hovězí maso vařené, koprová omáčka se smetanou, houskový knedlík,čaj
8.2. PÁ Pol. – rybí s polentou
Boloňské špagety s krájenými rajčaty a mletým masem, sypané sýrem
11.2. PO Pol. – česneková s bramborem
Ptáčková omáčka z vepř. masa, celozrnné knedlíky, čaj
12.2. ÚT Pol. – z vaječné jíšky s jarní zeleninou a pažitkou
Hrachová kaše, dušená šunka, chléb, okurka, čaj
13.2. ST Pol. – drůbková s francouzskou zeleninou a cizrnou
Kuře na paprice, knedlík, čaj
14.2. ČT Pol. – čočková s majoránkou
Plněná treska s bylinkovou omáčkou, brambor, mrkvový salát, čaj
15.2. PÁ Pol. - zelná
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, čaj
18.2. PO Pol. - květáková
Čevapčiči, brambor, hořčice, cibule, čaj
19.2. ÚT Pol. - bramborová
Hovězí maso po anglicku, těstoviny, čaj
20.2. ST Pol. - nudlová
Francouzské brambory s uzeným masem, červená řepa, čaj
21.2. ČT Pol. - vločková
Segedínský guláš, houskový knedlík, čaj
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22.2. PÁ Pol. - hrachová
Kuřecí závitek, rýže, čaj
25.2. PO Pol. – brokolicový krém
Přírodní kuřecí plátek, dušená zelenina, brambor, čaj
26.2. ÚT Pol. - kmínová
Vepřové maso na smetaně, knedlík z cizrnové mouky, čaj
27.2. ST Pol. – rajská s písmenky
Jihočeské rizoto s hráškem, okurkový salát, čaj
28.2. ČT Pol. – krupicová s vejcem
Cikánská hovězí pečeně, brambor, čaj
MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v měsíci lednu
V lednu jsme si ve školce naplno užívali nových hraček, které nám nadělil Ježíšek a
zimních radovánek. Z nádherného zimního počasí, sněhu a radovánek na něm, máme
ohromnou radost a využíváme každé chvilky a závodíme na kluzácích, stavíme sněhuláky a
samozřejmě se také koulujeme.
Nový rok jsme zahájili tříkrálovou koledou. Společně jsme obešli instituce a provozovny
v Deštné. Zpívání koledy nás moc bavilo a u srdíčka nás hřál krásný pocit, že pomáháme
dobré věci – Farní charitě Jindřichův Hradec. Celkem se nám podařilo vybrat nádherných
4.784 Kč, což je o 1.774 Kč více než vloni. Tímto vám všem moc děkujeme za dary, které
jste nám do kasiček dali.
První týden v lednu jsme se také dozvěděli, že jsme vyhráli v soutěži „Domestos pro
školy“, kde jsme soutěžili o opravu toalet a umývárny ve třídě „Soviček“. Umístili jsme se
na krásném sedmém místě a pro naši školku jsme získali produkty Domestos v hodnotě
7.000 Kč. Je nutno dodat, že první čtyři místa vyhrála finanční výhru na opravu koupelen,
tudíž naše umístění není vůbec špatné a je pro nás velkou motivací do příštího roku.
Děkujeme Vám všem za pomoc se sbíráním účtenek a hlasováním pro naši školku na
internetu. Doufáme ve Vaši přízeň i v příštím roce a společně to již dokážeme! (Letos jsme
si to natrénovali a už víme, jak na to.)
8. ledna jsme ve školce zahájili již druhý kurz bruslení v Soběslavi pro tento rok. Zájem
dětí je veliký, na stadion se vždy moc těšíme a užíváme si to tam. Všichni děláme ohromné
pokroky a trenéři nás chválí. Posledního ledna jsme ukončili kurz plavání v bazénu
v Jindřichově Hradci. Děti se rozloučily se svými trenéry a domů si dovezly mokrý diplom.
15. ledna proběhla u nás ve školce přednáška s panem Mgr. Petrem Šulcem, ředitelem
naší školy a školky. Účast rodičů byla veliká, což nás moc potěšilo. Pan ředitel nám přednesl
vizi školy do dalších let a rodiče předškoláků měli možnost se zeptat na vše, co je tíží
s nástupem jejich dítka do ZŠ. Panu řediteli moc děkujeme za čas, který s námi strávil a
informace, které nám předal.
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Ke konci měsíce předškoláci navštívili dopravní hřiště v Jindřichově Hradci, kde se učili
dopravním pravidlům. Také jsme v lednu mysleli na ptáčky, kterým jsme vyrobili lojové
koule a rozvěsili jsme si je na zahradě MŠ. Dále jsme také prožili sportovní a pohádkový
týden. 23. ledna nás navštívilo divadlo Malvína s nádhernou pohádkou, u které jsme se moc
nasmáli.
Také se chceme zapojit do nové soutěže o bačkůrky pro celou třídu. Principem soutěže je
vytvořit z obkreslených nožiček dětí výtvarné dílo a následně hlasovat na facebooku pro
nejlepší dílo. Organizátorem soutěže jsou www.barefoot-botky.cz. Na uvedené webové
adrese se můžete více dočíst o zmiňované soutěži, ale i o botách „barefoot“ a jejich
prospěšnosti pro naše nohy. Hlasování proběhne v měsíci únoru. Prosíme vás o pomoc
s hlasováním pro naše děti v MŠ. Všem, co nás podporují moc děkujeme!
Krásné zimní radovánky Vám přejí učitelky MŠ
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Z NAŠÍ KNIHOVNY
Dobrý den vážení čtenáři, opět vás zdravíme z knihovny. Možná vás bude
zajímat, že v roce 2018 do knihovny přibylo 98 nových knih, z větší části je
zakoupilo město a některé knihy dostala knihovna darem. O nových knihách
vás, milí čtenáři, průběžně informujeme, takže k nim se v tomto článku vracet nebudeme,
spíše bychom vás rády upozornily na knihy, které leží v regálech možná trošku opomíjené.
Hned v první místnosti se v zelených regálech krčí naučná literatura, k ní oko čtenáře
málokdy zabloudí. Je to škoda, neboť tam nalezneme hotové poklady. Jsou tam knihy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Zpravodaj Deštenska

pojednávající o výtvarném umění, o stavebních slozích, výpravná kniha o zděných božích
mukách v jižních Čechách. Naleznete tam knihy o význačných osobnostech. Kdo by se
chtěl podívat do Ermitáže, nabídneme výpravnou publikaci v původním znění s ruskými
titulky. Máme knihy s fotografiemi Karla Plicky. Pokud by někdo stonal, můžeme posloužit
Domácí přírodní lékárnou. Po přečtení knihy Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše možná
dosáhnete zlepšení v partnerských vztazích, pokud by to nestačilo, můžete ještě přitvrdit
knihou Proč muži lžou a ženy pláčou.
Peníze vládnou světu! Kdo však vládne penězům? Na tuto otázku vám odpoví ne zrovna
optimistická, ale nesmírně zajímavá kniha Co nesmíte vědět. Najdete tu rozsáhlou publikaci
Rok se svatými. S našimi knihami se můžete podívat do rozmanitých koutů zeměkoule,
zvládnete stres, uvaříte si něco dobrého, stanete se psychologem, budete mít ploché břicho,
zvládnete pěstování rozličných rostlin i chov všelijakých zvířat, poradíte si s pracemi kolem
domu i domácnosti, vytvoříte něco hezkého nebo praktického. Prostě a jednoduše: budete
dokonalí a to jen díky pár knihám. No nezkuste to.
Můžete si také přijít zahrát scrablle, složit puzzle nebo si vypůjčit časopis Otazníky historie,
sice trošku staršího data, ale co je to pár roků v historii.
Doufám, že jsme vás nalákaly k návštěvě knihovny a neřeknete si, že když něco budete chtít
vědět, že si to vygooglíte, popřípadě najdete na youtube.

Na setkání s Vámi se těší LiSt.

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Maloval obrazy Kamarýt, nebo Eliáš?
Je dobré občas provokovat myšlení, třeba touto, pro mnohé ošidnou
otázkou. Odpověď není úplně jednoznačná. Stručně a popořádku – v druhé
polovině 19. století byl deštenský farář P. Bedřich Kamarýt velmi známým
malířem církevních obrazů. Jeho díla byla oblíbena pro svou kvalitu i relativní láci, měl
mnoho domácích i zahraničních zakázek, které později již nemohl zvládnout. Našel si v
Deštné schopného pomocníka Karla Eliáše, vyučeného malíře pokojů.
Podle tradovaných pamětí zprvu mladý Eliáš jen třel olejové barvy a domalovával plochy
na Kamarýtových obrazech. Totéž jsem naznačoval v mém medailonu o Karlu Eliášovi ve
Zpravodaji Deštenska (ročník 2009, prosinec). Nová bádání ukazují zásadní podíl
kamarýtova malířského "pomocníka" na mnoha obrazech. Zajímavý článek jsem objevil v
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časopisu Ohlas od Nežárky, roč. 1883, č. 6, (vydávaný v Jindřichově Hradci). Nepodepsaný
autor (v té době nijak neobvyklé), píše o Deštné. Zmiňuje Kamarýtovo malování a doslova
uvádí, že v kostele je 14 velkých obrazů nové Křížové cesty, které maloval učeň páně
farářův, pan Karel Eliáš, jenž pod dozorem mistra svého (B. Kamarýta. F.K.) již mnohým
krásným obrazem kostely a kaple křesťanské ozdobil. (Podtrženo mnou. F.K.). Autorovi
článku dal informace určitě sám farář Kamarýt.
Kamarýtově a Eliášově malířské tvorbě věnoval obsáhlé pojednání Jiří Černý v periodiku
Jihočeského muzea v Českých Budějovicích "Výběr", ročník 2001, 3. V podtitulku článku
uvedl autor "jen několik poznámek ….", ale pro nás velmi zajímavých. Farář Kamarýt
namaloval kolem dvou tisíc obrazů, téměř všechny s církevní tématikou. Většinou to byly
kopie starých klasických zobrazení svatých. Často užíval stará plátna s poškozenou malbou.
Autor článku pan J. Černý uvažuje s možností zničených děl třeba barokních malířů, která
by se snad dala zachránit restaurací.
Farář B. Kamarýt měl od devadesátých let (1890) zdravotní problémy, snad poslední jeho
malbou byla křížová cesta pro kostel v Jistebnici, roku 1902. Není divu, že hlavní úkol
malování převzal zdatný pomocník Karel Eliáš, a mistr Kamarýt jen doplnil některé detaily.
Bohužel o jeho samostatné práci toho zatím příliš nevíme. Známá je křížová cesta, kterou
Eliáš namaloval pro kostel ve Zhoři (vysvěcena r. 1913), dvě zastavení 5. a 12. křížové cesty
v Mnichu (rok 1926), obraz sv. Terezie do kostela v Hojovicích v roce 1930. Mnohé další
jsou zatím neznámé. Amatér Karel Eliáš skutečně vyspěl jako úspěšný kopista malířských
děl církevních témat.
V závěru zmíněného článku Jiřího Černého jsou fotosnímky 12 Kamarýtových maleb z
kostelů v okolí Deštné, a stručný soupis jeho obrazů pro kostely v Jihočesku, pochopitelně
s možností dalšího doplnění.
Celkově jsme zmínili zajímavý pohled na tvůrčí malířský vztah deštenského faráře Mons.
P. Bedřicha Kamarýta (1831 - 1911), a jeho učenlivého žáka, deštenského rodáka Karla
Eliáše (1856 - 1939) v éře církevní malby v Deštné.
F.K.

SDH DEŠTNÁ
Půlstránka (možná i více) SDH Deštná
Město Deštná zakoupilo v závěru roku pro naši jednotku cisternový automobil Tatra T 815.
Cisterna k nám přijela z Veselí nad Lužnicí, kde ji nahradila zbrusu nová. Tatra je plně
funkční a tak byla ihned vystrojena potřebným náčiním a zařazena do výjezdu. Jelikož se
jedná o větší, výkonější a hlavně rychlejší vozidlo než náš Trambus, velmi zkrátí dojezdové
časy k zásahům a zlepší akceschopnost.
V neděli 13.1. v 5 hodin 20 minut byla naše jednotka povolána k odstranění stromů nad
vozovkou do lesa směrem ze Světců na Horní Radouň. Jelikož to bylo ráno po plese,
k zásahu vyjelo pouze redukované družstvo. Stromy byly odstraněny a hasiči se v 6 hodin
30 minut vrátili zpět na základnu.
Sbor dobrovolných hasičů připravuje na sobotu 9.2.2019 opět populární Vepřové
hody. Budou připraveny tradiční zabijačkové speciality i něco na zapití. Těšíme se na
vás od 11 hodin v hasičské zbrojnici.
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Sbor dobrovolných hasičů Deštná srdečně děkuje všem návštěvníkům a sponzorům
Hasičského plesu, který se konal v sobotu 12.1.2019 ve společenském sále kulturního domu
v Deštné. Těšíme se na shledanou zase za rok.
(Jan)

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS
KULTURNÍ KALENDÁŘ VE MĚSTĚ DEŠTNÁ
Únor 2019
01.02.2019
09.02.2019
09.02.2019
09.02.2019
15.02.2019

Farní ples
Vepřové hody
Maškarní pro děti
Maškarní merenda
Zemědělský ples

KD Deštná
Hasičárna
KD Deštná
KD Deštná
KD Deštná

20:00
11:00
14:00
20:00
20:00

Březen 2019
16.03.2019

Myslivecký večírek

KD Deštná

20:00

Duben 2019
21.04.2019
Velikonoční zábava
KD Deštná
20:00
30.04.2019
Pálení čarodějnic
Hřiště
19:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEDEN V LETECKÉM MUZEU DEŠTNÁ OČIMA KHL
Jako každoročně jsme s kolegy začali v lednu jezdit na víkendové brigády do expozic
Leteckého muzea Deštná. Postupně renovujeme a rozšiřujeme části, které za deset let
existence muzea částečně zestárly. Především kolega Jaroslav Vobr rozšířil expozici
v kinosále, kolega Petr Pokorný pak upravil místnost věnovanou poválečnému vojenskému
letectvu.
V pátek 25. ledna se v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka uskutečnila
přednáška Vladislava Buriana na téma: „To nejlepší z činnosti Klubu historie letectví
Jindřichův Hradec v roce 2018“. Část akce byla věnována deštenskému Leteckému muzeu,
včetně představení loňských novinek v expozicích.
Na únor Klub připravil velice zajímavou besedu s názvem: „Kluci z leteckého Display
teamu; Václav Vašek, František Hlavnička a Oldřich Pelčák“. Rok se totiž s rokem sešel a
Klub historie letectví Jindřichův Hradec opět přivítá legendy československého
poválečného vojenského letectva Václava Vaška ze Žatce, Oldřicha Pelčáka z Prahy a
Františka Hlavničku z Bechyně. Tito tři vzdušní mušketýři zavzpomínají na doby, kdy
jednotlivě či s Display teamem šířili slávu našeho letectva v Československu i v zahraničí.
Jak výstižně napsal v jednom svém mailu plk. v. v. Václav Vašek: „Představíme pár slajdů
a videí o tom, jak se hnuly ledy v druhé polovině osmdesátých let uvolněním
informovanosti veřejnosti o vojenském letectvu, jak pokračovalo předvádění vojenské
letecké techniky u nás a jak tato aktivita následně přerostla do mezinárodního měřítka.
To vše fungovalo do doby, kdy letectvo souběžně s celou armádou, cestou permanentní
redukce, dospělo do stadia komorního sboru ...“ Beseda se uskuteční v konferenčním
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sále Muzea Jindřichohradecka v pátek 22. února 2019 od 18 hodin, vstup je volný.
Těšíme se s vámi na setkání!
Chcete-li se dozvědět více o činnosti Klubu historie letectví Jindřichův Hradec, navštivte
naše webové stránky: www.khl-jhradec.cz, nebo profil na facebooku Letecké muzeum
Deštná. Těšíme se na setkání!
Vladislav Burian

Předseda Českého svazu letectví plukovník Oldřich Pelčák během rozhovoru s členem
jindřichohradeckého Klubu historie letectví Zdeňkem Krupičkou po besedě 23. března
2018. (Foto: Josef Böhm)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vzpomínáme – Růžena Fialová
Velký dík patří všem, kteří se ve čtvrtek 8.11.2018, přišli rozloučit do jindřichohradecké
kaple sv. Václava s paní Růženou Fialovou. Speciální poděkování je pak z mé strany
adresováno panu starostovi Davidu Šaškovi, který vskutku vládne slovem a jeho smuteční
řeč byla více než důstojná.
Velkou radost mi udělaly i články, které vyšly ve Zpravodaji Deštenska. A i když mi při
jejich čtení kapaly slzy, byly to slzy nejenom smutku ze ztráty milovaného člověka, ale
zároveň i radosti z toho, jaké vzpomínky mamka v srdcích ostatních zanechala.
Na závěr bych ráda poděkovala panu Janu Zedníkovi, paní Evě Kadlecové a paní Lence
Bobákové, kteří jsou autory článků, za jejich velmi milá slova, která mě udělala nesmírnou
radost. A přesto, že je čeština velmi květnatý jazyk, v tomto okamžiku mi dochází slova…
Snad jen… maminka byla skvělý člověk a já měla tu čest být její dcerou.
Jana Čížková

CYKLOVÝLETY
ZIMNÍ PROCHÁZKA
Teď, když píši tento článek (polovina ledna), je zima v plném proudu. Na kolo to skutečně
není, i když i nyní, když jedu potmě ráno do Hradce, vídám občas nějakou tu zmrzlou bídně
osvětlenou bludičku potácet se v rozbředlém či zmrzlém sněhu. Někdo si skutečně svého
života či zdraví příliš neváží. Já sám jsem v těch záplavách sněhu, které jsou nyní kolem
nás, už také podlehl lenosti a příliš mě to nikam netáhne. Spíše netrpělivě vyčkávám jaro.
Naposledy jsem jednu trochu delší procházku udělal o víkendu na konci minulého roku, kdy
sníh pouze nesměle poletoval. A když tak zavzpomínám, tak být víc sněhu jako nyní, tak
ani nevím, jak bych se cestou prodíral.
Vyšel jsem Adamskou ulicí a brzy jsem odbočil ze silnice doprava po cestě ke kapličce u
Vícemile, odkud je pěkný pohled na Deštnou a okolní zalesněné kopce, bohužel také na
stále se zvětšující lom. Ve Vícemili jsem šel cestou před Trpákovými až k rybníkům, z nichž
největší je Ryšán. Odtud dále po cestě až do Chotěmic, kde hned na okraji vesnice jsou
pěkná Boží muka a vedle nich pokřivená vykotlaná jabloň. Kdo je věřící, poslouží mu
posvěcené místo a pro ty ostatní, pokud mají potřebu se svěřit a nemohou najít dutou vrbu,
poslouží snad tato jabloň. Nevím tedy, jestli to funguje, nezkoušel jsem to. Vydal jsem se
dále, tedy spíše zpátky do lesů pod Vícemilí. Na okraji Chotěmic jsem zamával stádečku
zvědavých ovcí, spásajícím zbytky trávy v ohradě pod mohutným dubem. Vlastně i celá
cesta dál je lemovaná duby. Z jednoho místa u starého křížku, který není ani značený na
mapě, je pěkný pohled na Šnejperk (Sněžník), z takové strany, ze které ho běžně nevidíme.
Vejdeme do lesa, který je protkán spoustou cest, z nichž ta hlavní je asfaltová a perfektně se
po ní jezdí za pěkného počasí na kole (doporučuji takový krátký odpočinkový okruh Deštná
– Chotěmice – před Novou Vsí vlevo a touto lesní cestou pod Vícemil a přes Č. Lhotu zpět
Deštná – 16 km nepříliš členitým terénem). Po chvíli chůze dojdeme k rybníku Třešňovec,
který můžeme obejít vlevo kolem bývalé hájovny (dnes penzionu) a dále kolem rybníku
Nedvěd, nebo kratší cestou vpravo k rybníku Prase s mohutným dubem na hrázi a do
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Červené Lhoty. Ono je zde těch rybníků ale více, pokud je chceme všechny prozkoumat,
tak si to tou kratší cestou trochu prodloužíme, ale zase to stojí zato.
Červená Lhota je hezká i v zimě, což kromě mě zjišťovalo v ten den více lidí, kteří určitě
ocenili, že nemuseli platit za parkoviště jako v sezóně. I když zámek byl samozřejmě
zavřený, tak skupinky lidí chodily kolem něho či obcházely vypuštěný Zámecký rybník. Já
jsem se tentokrát zaměřil na budovu špejcharu, která od silnice vypadá dost zanedbaně, ale
když ji obejdete po louce odspodu, nabídne se vám mnohem hezčí pohled. Tak jsem se zde
chvíli kochal, pořídil pár fotek a vidím, že mě pozoruje z protější budovy nějaká osoba. A
když jsem přišel blíže, tak jsem se dozvěděl, že jsem na soukromém pozemku. No cedule,
plot, nikde nic, cesta, louka, tak kdo to může tušit, že? Tak jsem se doma schválně podíval
do katastru nemovitostí, no ono skutečně všechny pozemky a budovy tady kolem dokola
včetně spodního parkoviště, právě i špýcharu, bývalého kravína a dokonce i toho úžasného
památníku kolektivizace patří nějaké společnosti z Prahy. A když vás to zajímá více, tak
zjistíte, že společníkem (vlastníkem) této společnosti je jiná společnost a té společníkem je
další společnost a ejhle – ta má sídlo na Britských Panenských ostrovech, tedy v jednom
z daňových rájů. No jak vidno, na Červené Lhotě je asi ještě větší ráj.
Ale to jsem odbočil, tak abych vůbec došel domů. No samozřejmě kolem studánky, po
turistické značce do Jižné a k Rytíři, kde byly odjakživa (tedy alespoň mého odjakživa) u
křížku dvě lípy. Dnes zde stojí jen jedna. Nějak mi uniklo, jestli tu druhou porazil vítr nebo
co se s ní stalo, ale je to nyní takový smutný pohled. On není ani hezký pohled, jak z hnojiště
na kraji lesa do rybníka celoročně teče potůček hnojůvky. Od Rytíře můžete samozřejmě
dojít pohodlně cestou do Deštné, ale já jsem to vzal ještě k Jiženské lávce, a jelikož se rád
prodírám a také se mi líbí meandry Dírenského potoka, no tak jsem se do Deštné doprodíral
tudy. Celkem jsem ušel asi 15 km.
Přidávám pár fotografií, abych čtenáře na tuto procházku či vyjížďku nalákal a to
v různém ročním období. Já osobně se těším, jak tuto trasu projedu na jaře na kole
(vynechám ty meandry). A dopředu již slibuji, že do příštího čísla mám jeden skutečně
zajímavý tip.
Ant. Stára

Červená Lhota – studánka
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Červená Lhota - špejchar

Červená Lhota – vypuštěný rybník
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 Zpravodaj Deštenska

Dub na hrázi rybníka Prase

Chotěmice – Boží muka

Křížek u Chotěmic
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Návrat do Deštné

Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Úvod – vzhledem k tomu, že jsem kronikářkou již desátý rok, při
čerpání materiálů z kronik pro články do Zpravodaje, tak jsem
většinu podkladů pro články vyčerpala, budu se zabývat novější
tématikou, která je pro některé čtenáře již známou – jsou totiž pamětníci. Začnu rokem 1969
a rozdělím jej na několik částí. Nebudu se zabývat politickou situací, ale jen událostmi
v obci.
Místní národní výbor (MNV):
Volby do národních výborů se nekonaly ani v roce 1969, jejich působnost byla zákonem
prodloužena až do roku 1971. V Deštné v roce 1969 nedošlo k žádné změně ve složení
poslanců v MNV. Rada MNV se za rok sešla 21x, plénum MNV 6x.
Vodovod – záležitost vodovodu zůstala na mrtvém bodě. Zavinilo to velké sucho.
Z vodohospodářské správy ONV dělali několikrát zkoušku vydatnosti pramenů, ale ty byly
téměř vyschlé. Také dali udělat vrt v loukách za čp.165 (Tůmovi), ale i zde bylo vody málo.
Vrt stál asi 80.000 Kčs.
Veřejné osvětlení – konečně byla zapojena všechna světla výbojkového osvětlení po městě,
když předtím musela obec koupit 500 m silnějšího drátu pro elektrické vedení.
Stavba mostu – po dlouhém jednání (od roku 1948) došlo konečně k akci „Průtah silnice
II/128 s mostem přes potok Valcha v Deštné“. MNV pronajal zaměstnancům n. p. Silnice
obě místnosti v čekárně na náměstí.
Komunální služby – velkou starost dělaly obci komunální služby (KS) – holičství,
zahradnictví a sběrna oprav. Podle sdělení KS v J. Hradci byl příjem těchto služeb v roce
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1968 celkem 45.000 Kčs, vydání však bylo 66.000 Kčs, z toho ještě 35.000 Kčs činily mzdy.
MNV jednal s vedoucím holičství V. Hronem a vedoucí zahradnictví L. Syrovátkovou, aby
převzali podniky do soukromých rukou, oba však odmítli. Ke konečnému řešení došlo
koncem roku 1969, kdy MNV převzal KS do své správy.
Sbor pro občanské záležitosti:
- Dne 07.05.1969 proběhlo slavnostní předávání občanských průkazů, celkem je
obdrželo 36 patnáctiletých.
- Vítání novorozenců – proběhlo ve dnech 25.05.1969 (9 občánků) a 16.11.1969 (12
občánků).
- Zlaté svatby – celkem 5 svateb. Karel a Terezie Kvapilovi čp. 194, Petr a Eliška
Eliášovi čp. 49, Josef a Marie Hojerovi čp. 155, František a Božena Maříkovi čp. 22;
z Rosičky to byli manželé Marešovi čp. 21.
- Svateb během roku proběhlo 11. Zavedením volných sobot se změnil i den svateb,
většina se odbývala hlavně v pátek. Chtěl-li by mít někdo svatbu v sobotu, musel
zaplatit poplatek 200 Kčs, když měl ženich nebo nevěsta trvalé bydliště v matričním
obvodu; z jiného matričního obvodu byl stanoven poplatek za svatbu v sobotu na
300 Kčs. V pátek byla svatba z vlastního matričního obvodu zdarma.
- Úmrtí – V Deštné zemřelo celkem 9 občanů, z toho 5 mužů a 4 ženy. Průměrný věk
deštenských občanů byl 71 let. MNV dal v květnu 1969 upravit na hřbitově Dittersův
hrob kamenným obkladem.
- Počet obyvatel – k 31.12.1969 bylo v Deštné „pouze“ 741 obyvatel (z toho 126 dětí
do 15 let), o 22 méně proti roku 1968. Odstěhovalo se několik mladých rodin s dětmi,
dostali byt v místě, kam dosud dojížděli za prací.
Z kroniky vybrala J. Vichrová
Citát nakonec:
- Nikdo není ve skutečnosti tak ošklivý, jak vypadá na pasové fotografii.
- Práce ve skupině je základ, pomůže ti hodit vinu na někoho jiného.
- Všechny významné objevy byly učiněny omylem.
- Když se vám nějaké oblečení líbí, určitě nemají vaši velikost.
Murphyho zákony

SPORT
Tréninky fotbalové přípravky
každé pondělí od 17:00 – 18:00 minipřípravka
každé pondělí od 18:00 – 19:00 přípravka
Tělocvična
Rozpis všech sportů a cvičení probíhajících v tělocvičně najdete na tomto odkazu:
http://www.destna.cz/telocvicna.
Oslavy 85 let založení fotbalového oddílu TJ Sokol Deštná
Na sobotu 22.06.2019 připravujeme oslavy k 85. roku založení fotbalového oddílu TJ Sokol
Deštná. Tímto zveme všechny současné i bývalé hráče k účasti na těchto oslavách.
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Předběžný program:

15:00 zápas starých gard Deštná - Myslkovice
16:30 Deštná - Dorost Soběslav
20:00 pouťová zábava na hřišti (hraje J. Bendl a DJ Kamil)
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INZERCE
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Obec Březina nabízí k pronájmu obecní pohostinství v kulturním
domě. Více informací na OÚ Březina v úřední den (středa od
18:00), nebo na tel. 728 337 337.

Delana
Vyrábíme provazy i lana
Dekorační sítě
Rohožky
Houpačky
Motouzy
Prádlové šňůry
Vše na www.delana.cz
384 384 218

LARENS, profesional line
Pedikúra a Kosmetika – úprava obočí, masáž obličeje a dekoltu,
diamantová mirkodermabraze (redukce vrásek, aktivuje tvorbu
kolagenu a elastinu), ultrazvukové čištění, depilace

Jiřina Stachová, Na Zájezku 315, 378 25 Deštná
tel: 724 927 432
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