LISTOPAD 2019

30. ROČNÍK

CENA 10 Kč

SDH Deštná na závodech v Lodhéřově.
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UZÁVĚRKA DALŠÍHO VYDÁNÍ JE V PÁTEK 29. LISTOPADU 2019!
Redakce je oprávněna články krátit nebo upravit. Příspěvky dopisovatelů a čtenářů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři,
listopad a jeho počasí je pro mě jako rybáře jedno z nejhezčích období roku.
Chodit kolem rybníků či řek, sledovat přírodu, faunu i floru, všechny ty
barvy a shon, to je balzám. Při těchto výletech si člověk báječně vyčistí
hlavu a občas přinese domů i nějakou tu večeři, i když v mém případě ne tak
často.
I pro listopadové vydání Zpravodaje si pro vás naši dopisovatelé připravili
zajímavé články o dění z Deštné, fotografie a pozvánky připravované na akce, přeji vám
příjemné čtení.
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Deštná se uskutečnilo ve čtvrtek 31. října.
Zúčastnilo se 8 zastupitelů a 5 občanů. Projednáno bylo:
Lokalita Za školkou – bylo rozhodnuto o prodeji další parcely 629/15. Bohužel se stalo,
že si to po několika dnech žadatelka rozmyslela, tak musíme vypsat záměr na prodej
znovu. Nyní jsou tedy opět k prodeji parcely dvě 629/15 a 637/5. Žadatelé si mohou
tiskopis žádosti stáhnout na webových stránkách nebo si ho vyzvednout přímo na MěÚ.
Cena je stále 350 Kč bez DPH za metr čtvereční, a pozemky se prodávají v souladu
s Pravidly pro prodej pozemků v této lokalitě. O dalším postupu bude rozhodnuto na
listopadovém zasedání.
Informoval jsem zastupitele o dalším postupu v získávání dotací přes MAS ČK z IROP
na Modernizaci ZŠ. V příštím roce by se mohlo začít s přestavbou učeben na druhém
stupni včetně WC. Dále by mohlo být pořízeno vybavení. Vše bude záležet na získaných
finančních prostředcích. Celkové náklady jsou předpokládány na 7,5 mil. Kč bez DPH.
V rámci bodu Odpadové hospodářství jsem informoval o získaných kompostérech pro
domácnosti. Získali jsme 40 kusů 1.100 litrových a 20 kusů 450 litrových. Zájemci o
kompostéry se mohou hlásit na MěÚ. Dále bylo pořízeno Re-Use centrum, kam mohou
občané odevzdávat věci, které sami již nepoužijí a ostatním se mohou ještě hodit (příklad:
odevzdám sáňky a někdo další si je může odtud vzít). Toto centrum (buňka) je umístěna
v prostoru za MěÚ. Dále bylo v tomto bodě projednáno ukončení Mesoh roku, kdy se
jednotlivé domácnosti mohou vyjadřovat do konce listopadu k odevzdaným odpadům a
celkovým výsledkům svého stanoviště. Ještě je stále dost domácností, které neodevzdaly
(nevyplnily) odpadový dotazník a neprovedly inventuru stanoviště a nepotvrdily jí. S tímto
vám rádi pomůžeme na MěÚ. Bylo přijato usnesení, že se změní místní poplatek za svoz
odpadů pro rok 2020 na 500 Kč a byla stanovena hodnota ekobodu na 10 Kč. Tento krok
bude na listopadovém zasedání stvrzen Obecně závaznou vyhláškou.
Byly zrušeny Požární řád a Domovní řád. Požární řád byl vydán jako Obecně závazná
vyhláška a bylo nám doporučeno ho vydat pouze jako Směrnici. Tuto připravíme, aby
platila od 1.12.2019. Domovní řád bude vydán opět také jako Směrnice.
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.
Příjemný listopad přeje David Šašek, DiS., starosta
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jubilantům k významným narozeninám
Paní Marii
Paní Vlastě
Paní Vlastě
Paní Jitce
Paní Martině

Hojerové
Chadimové
Václavíkové
Šváchové
Váchové Rudolfové

z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do života vítáme
Petra T o m á š k a
Malému Peťovi přejeme hodně zdraví, štěstí, radostné dětství a rodičům blahopřejeme.
Do obce vítáme
paní Ludmilu V y m ě t a l o v o u
Naší nové občance přejeme, aby v Deštné nalezla nový domov a byla zde spokojená.
Blahopřáli jsme

Paní Libuše Pěkná oslavila 91. narozeniny.
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Vítání občánků

Elen Juhanyaková, Kryštof Šindelář, Matěj Szuta, František Němeček, Klára Viktorie
Hrušková

Tomáš Vichra, Michal Řepa, Anna Pravencová, Marek Uhlík, Anna Kolářová
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TECHNICKÝ ÚSEK MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací technického úseku města Deštná v říjnu 2019:
- V ulici Adamská pokračuje výstavba mostu. V místě vznikne nový sloup veřejného
osvětlení, druhý bude vyměněn. Bude zde chodník. Asfalt bude v polovině listopadu.
- V lokalitě za školkou jsme začali s výstavbou kanalizace. Máme hotové místo připojení
na stávající kanalizaci. Byly přeloženy kabely Cetinu, které po odtěžení svahu a příjezdové
cesty, neměly potřebné krytí zeminou.
- Před školou do zelených pruhů byly vysázeny květiny, ještě doplníme kameny a
lavičky.
- V městských lesích probíhá vyžínání oplocenek a příprava holin na vysazování nových
stromků (vysečení, pálení větví 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.
Deratizace města
Během měsíce října proběhla po celé Deštné plošná deratizace kanalizace a
venkovních prostor, kde se krysy a myši zdržují. Část proběhne ještě v listopadu.
Žádáme občany, aby do kanalizace nevyhazovali žádné zbytky potravin, zajišťují jim
tím potravu.
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 a co nejdříve provést opravu a následné zabezpečení vodoměru před mrazem.
Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a termíny svozu v roce 2019:
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
Listopad - pondělí 11.11. a 25.11. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní.
Listopad - pondělí 11.11. a 25.11. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Listopad v pátek 8.11. a 22.11.2019.
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:
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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 listopadu otevřeno poslední sobotu v měsíci
30.11.2019 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

Kanalizace za školkou
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Přeložka kabelů za školkou

Most Adamská ulice přes Březinský potok
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ
Vyprávění příběhů aneb storrytelling v naší škole
Ve středu 16.10.2019 naši školu navštívil vypravěč příběhů MgA. Martin Hak.
Pro děti měl připravené dvě bajky. Pro žáky čtvrtého a pátého ročníku to byl příběh O
pavoukovi a mouše, pro šestou a sedmou třídu potom O mouše a komárovi.
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Vyprávěl bez rekvizit, i přesto děti vydržely poslouchat téměř hodinu a půl. Na konci, při
závěrečné reflexi, bylo potom patrné, že si z příběhu odnesly i důležité poučení, které k
bajkám patří.
Byla to krásná ukázka toho, jak obyčejné slovo dokáže i v dnešní přetechnizované době
děti a mladé lidi zaujmout, je-li správně podané. Děkujeme a jen víc takových akcí.
Mgr. P. Havelková
Návštěva knihovny v Deštné
První týden v říjnu patřil všem knihovnám v České republice, probíhal již 23. ročník
Týdne knihoven. A proto žáci 5. roč. navštívili knihovnu u nás v Deštné. Děti se učily
orientovat mezi knihami podle abecedy. Prohlížely a četly si z knih, které paní knihovnice
připravila. Beseda se dětem velmi líbila a těšíme se na další setkání.
Mgr. B. Bednářová

Dne 30.9. se žáci 8. a 9. ročníku vydali do Jindřichova Hradce, kde navštívili Muzeum
fotografie a moderních obrazových médií. Spolu s žáky ze 4. ZŠ z Jindřichova Hradce zde
zhlédli dokument o jezuitské koleji a navštívili místní knihovnu. Poté se přesunuli do
Státního hradu a zámku (také v JH) do archivu, kde je paní Nováková provedla a ukázala
jim cenné dokumenty.
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V pátek 27.9. jsme navštívili 1. třídu. Přečetli jsme jim první dvě kapitoly z knihy Kvak a
Žbluňk jsou kamarádi. Děti nám pak nakreslily krásné obrázky hlavních hrdinů. Dětem i
nám se návštěva velmi líbila a těšíme se na další setkání.
Žáci 9. třídy

Přespolní běh
I letos se naši žáci zúčastnili přespolního běhu, který se tradičně koná v parku pod
Gymnáziem v Jindřichově Hradci. Pořadatelé zvolili stejnou trať, která se osvědčila už
v minulém roce, běhalo se tedy hned pod budovou Gymnázia, v minulých letech soutěžící
závodili v náročnějším terénu v blízkosti kostela sv. Jakuba. Naši školu reprezentovali
pouze chlapci v počtu osmi běžců. Slušný závod odběhli téměř všichni, přičemž nejlepší
čas měl náš žák sedmé třídy, jehož čas stačil na pěkné dvanácté místo v cca.
šedesátičlenné skupině.
Mgr. Jiří Kačo
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Dne 15.10. žáci 9. ročníku navštívili Úřad práce v Jindřichově Hradci, kde si povídali
s paní Holou. Ta jim sdělila spoustu zajímavých informací, které jim pomohou při volbě
dalšího studia a následně povolání. Na konci přednášky si žáci mohli vyzkoušet test, který
jim poradil, jakým směrem se díky svým zájmům mohou dát.
MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v měsíci říjnu
V měsíci říjnu bylo krásné babí léto, a tak jsme své činnosti a hry zaměřovali
k aktivitám souvisejícími s přírodou a jejími plody na podzim. Na vycházkách jsme
pozorovali barvy a krásu podzimu, pouštěli jsme draka a užívali si nádherného počasí na
hřišti či zahradě MŠ.
Již od září jsme sbírali kaštany. V říjnu jsme v tom pokračovali a na vycházkách jsme
se snažili jich nasbírat co nejvíce. V půli měsíce si je firma odvezla a my jsme za naši
snahu obdrželi krásný finanční obnos, který během školního roku využijeme k nákupu
potřebných věcí pro naše dvě třídy. Moc děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli se
sběrem kaštanů!
Obě třídy po celý měsíc tvořily z přírodnin – podzimní skřítky, obtisky listů,
podzimní koláže na dřevěná kolečka. Také jsme si povídali o lese a zvířátkách v něm
žijících, o podzimní práci na poli a zahradě.
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Broučci si upekli krásná jablíčka v županu a nádherně nám provoněli celou školku.
V půli měsíce jsme si společně na školní zahradě opekli buřtíky a zároveň jsme využili
slunečného počasí k malbě křídami na chodník.
Třída „Soviček“ se inspirovala barvami podzimu a udělala si barevný týden. Každý
den v týdnu se všichni oblékli do jiné barvy – vystřídali červenou, zelenou, oranžovou,
hnědou a žlutou barvu a s nadšením se fotili, jak jsou společně sladěni.
Také jsme již plnili první úkol z „Domestosu“. S pomocí paní učitelek jsme si
vyrobili lovecký lístek. Následně jsme si ukázali, jak se správně myjí ruce po návštěvě
toalety. Za každé správné umytí jsme si v loveckém lístku škrtli jednu bakterii, kterou
jsme tímto zneškodnili. Čím více bakterií zneškodníme, tím vyšší hodnost můžeme získat.
Na konci měsíce se nám podařilo splnit i druhý úkol. Naučili jsme se písničku k lepšímu
zapamatování správného postupu mytí rukou a nyní nám to jde jedna báseň.
V týdnu před prázdninami nás ještě navštívilo loutkové divadélko Zvoneček
s pohádkou „O šípkové Růžence“. Velice jsme se nasmáli a představení si užili. Na závěr
jsme si mohli půjčit loutky a vyzkoušet si, jak se s nimi hraje.
Také každé úterý pokračujeme v kurzu bruslení v Soběslavi, kde zdokonalujeme své
bruslařské umění. Kurz od kurzu je vidět zlepšení našich dovedností a vždy se těšíme na
další hodinu strávenou na ledě.
V listopadu nás čeká společná podzimní akce s rodiči, na kterou se moc těšíme.
Doufáme, že nám bude přát počasí a užijeme si pěkné odpoledne.
Krásné podzimní dny vám přejí učitelky MŠ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Zpravodaj Deštenska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
- 15 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 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 nově 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 LISTOPAD 2019
06.11. ST
07.11. ČT
08.11. PÁ

11.11. PO
12.11. ÚT
13.11. ST
14.11. ČT
15.11. PÁ

18.11. PO
19.11. ÚT
20.11. ST
21.11. ČT
22.11. PÁ

25.11. PO
26.11. ÚT
27.11. ST
28.11. ČT

Kapustová s mrkví
Hovězí maso po anglicku, rýže Basmati, čaj
Fazolová
Jihočeský karbanátek, bramborová kaše, obloha, čaj
S masovou rýží
Těstovinový salát se zeleninou a kuřecím masem, čaj

KNEDLÍK

Rajská s krájenými rajčaty a písmenky
Plněná treska s bylinkovou omáčkou, brambor, mrkvový salát, čaj
Vločková
Svíčková na smetaně, houskový knedlík, čaj
Drůbková s jarní zeleninou
Pečené kuře, brambor, míchaný kompot, čaj
Z červené čočky
Ptáčková omáčka z vepř. masa, divoká rýže, čaj
KNEDLÍK
Zelná se smetanou
Bramborové šišky s mákem, mléko, čaj
Z vaječné jíšky
Špagety se špenátovou omáčkou a kuřecím masem, čaj
Květáková
Vepřové maso na paprice, knedlík, čaj
Hrachová s krutonky
Čevapčiči, brambor, cibule, hořčice, čaj
Nudlová se zeleninou a cizrnou
Štěpánská hovězí pečeně, rýže, čaj
Česneková s bramborem
Bramborový guláš, chléb, čaj
Krémová dýňová se zázvorem
Hovězí maso s červenou fazolí, brambory, čaj
Kmínová s vejcem
Vepřová krkovice pečená, bramborový knedlík, zelí, čaj
S kapáním
Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, rýže, čaj
Z míchaných luštěnin
Zapečené těstoviny se šunkou a brokolicí, okurkový salát

KNEDLÍK

KNEDLÍK
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29.11. PÁ

Bramborová
Kynuté knedlíky se žahourem zdobené kysanou smetanou, čaj
PŮLSTRÁNKA (MOŽNÁ I VÍCE) SDH DEŠTNÁ

Zářijové zásahy jednotky:
v pátek 20.9.2019 – od 17:05 hodin zasahovalo 10 deštenských hasičů s oběma cisternami
při likvidaci požáru lesní hrabanky po nedokonale uhašeném pálení klestu v lese pod
rybníkem Prase v Červené Lhotě. U požáru zasahovali také kolegové z Pluhova Žďáru.
v pátek 27.9.2019 – od 16:00 hodin zasahovali 4 hasiči při likvidaci nebezpečného hmyzu
v areálu zahradnictví v Deštné.
Činnost Sboru:
V sobotu 14.9. jsme se zúčastnili soutěže v požárním útoku v Lodhéřově. Putovní pohár
pro vítěze se nám, bohužel, obhájit nepodařilo, naše družstvo skončilo na velmi pěkném
2. místě. V doplňkové dovednostní soutěži jsme potvrdili svou všestrannost a obsadili také
2. místo, stejně jako v loňském roce.
V pátek 18. října jsme ve spolupráci s městem sbírali kovový odpad.
(Jan)
Z NAŠÍ KNIHOVNY
Vážení a milí čtenáři,
co nevidět přijede Martin na bílém koni a možná s sebou přinese i pár bílých
vloček. A my se radujeme, neboť opět nastává čas, kdy počasí není ideální na
procházky. Ale právě v tomto období přichází čas na odpočinek, teplý čaj a knihu. Není
nic příjemnějšího, než se zachumlat do deky, popíjet horký čaj a číst si. V knihovně máme
pro vás nachystané nové i ty starší knihy, jen je třeba přijít a vypůjčit si je. Určitě nebudete
litovat.
Ohlédnutí za měsícem říjnem
Připravili jsme pro vás malou výstavku k založení knihovny v Deštné. Považte, knihovna
zde existuje už celých 130 let!
Zásluhou učitelského sboru v čele s řídícím učitelem Františkem S. Ratajem byl 1.9.1889
v Deštné ustanoven ČTENÁŘSKÝ KLUB. Poté jeho členové zamýšleli založit OBECNÍ
KNIHOVNU. Po zamítnutí žádostí u Národní Jednoty Pošumavské a akademického
spolku ŠTÍTNÝ nezbylo nic jiného, než založit knihovnu svépomocí.
Členové čtenářského spolku věnovali knihovně 114 svazků, počestná obec zdejší darovala
na zakoupení skříně na knihy 5 zlatých a jeden scházející věnoval p. Filip Šubrt.
A jak to bylo dál? To se dozvíte u nás v knihovně, kde jsme pro vás tuto historii připravili
a umístili v chodbě před knihovnou.
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Až budete mít cestu do knihovny nebo k holiči, prohlédněte si naši malou výstavku.
Nezabere vám víc jak 10 minut.
Přejeme vám krásný podzimní čas s knihou.

LiSt

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 2019
Karl Ditters von Dittersdorf
1739-1799
Díl III: Turné po Itálii a nástup do biskupských služeb
Karla Ditterse jsme v minulém díle opustili coby talentovaného mladého houslového
virtuosa a začínajícího komponistu ve službách prince J. F. von Hildburghausen.
Princ byl později povolán k převzetí správních a vládních záležitostí vévodství do
Hildburghausenu v Duryňsku. Byl tak nucen propustit velkou část svého orchestru. Aby
hudebníci neztratili obživu, zajistil jim místo v divadelním orchestru a při dvorní kapele ve
Vídni.
V té době byl již dvě léta dvorním a divadelním kapelníkem Christoph Willibald Gluck
- známý německý hudební skladatel a reformátor opery. Pro nás je zajímavé, že od útlého
dětství vyrůstal na zámku Jezeří u Chomutova u hraběte P. H. Lobkowicze. V Praze byl
zapsán na studia filozofie na Karlově Univerzitě. Gluck si mladého Karla oblíbil již u
dvora prince z Hildburghausenu. Když byl pozván do Boloně k napsání opery, přál si, aby
ho Ditters doprovázel.
Benátky, Boloňa, Parma - zde všude zažívá Karel triumfální úspěch coby houslový
virtuos. “Per dio! Quel ragazzo suona come uno angelo!” (Pro boha, ten mládenec hraje
jako anděl!) - prý znělo v publiku při každém koncertě.
V Boloni se Karel setkává s nejslavnějším kastrátem všech dob - Farinellim. Kastráti
byli privilegovanou vrstvou v tehdejším hudebním i společenském světě. Sám Ditters je
popisuje jako: „veselé, pohotové, zábavné i arogantní, měli zvyk dívat se více do nebe než
na zem”. Přesto setkání s Farinellim - tehdy již 80ti letým starcem, bylo pro Ditterse
nezapomenutelým zážitkem a obdržel od něj na důkaz úcty, zlaté hodinky.

Farinelli

Ch. W. Gluck

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
- 19 -

Po fenomenálním úspěchu italského turné byl Karel jmenován císařským dvorním
virtuosem a logicky se stal jednou z hlavních hudebních hvězd při korunovaci Josefa II. na
římského krále ve Franfurktu n/M. v roce 1764.
Nová pozice Ditterse, coby prvního houslisty císařského dvorního orchestru, přinesla i
požadavky na novou smlouvu s ředitelem dvorního orchestru hrabětem Šporkem. Jan
Václav Špork byl pravnukem mecenáše umění a budovatele barokního komplexu Kuks F. A. Šporka. Spor ohledně výše roční gáže mezi Dittersem a Šporkem byl nakonec
završen smírem, přesto dává Karel přednost velkorysé nabídce biskupa Adama Patačice z
Velkého Varadína (dnešní rumunská Oradea).
Adam Patačic pocházel ze slavné rodiny Patačiců z Chorvatska. Byl představitel
osvíceneckého, tolerantního kléru. Roku 1776 se stal arcibiskupem a hrál důležitou roli při
jednání mezi papežem a Josefem II. S Dittersem se setkává ve Vídni, kdy se jako většina
uherských magnátů účastní zasedání zemského sněmu. Měl ve Velkém Varadíně vlastní
orchestr, a protože jeho dosavadní kapelník Michael Haydn (bratr Josefa Haydna) odchází
jako koncertní mistr do Salcburku, hledá jeho nástupce. Dittersovi nabízí roční příjem
1200 zlatých (o 200 zl více než nabízel ředitel Špork), panskou stravu, volný byt a
zaopatření pro sluhu. Takovou lukrativní nabídku nešlo odmítnout.
Před odjezdem do Velkého Varadína čeká Karla ještě jeden úkol: nalézt nové
talentované hudebníky pro rozšíření biskupského orchestru. Na radu svých přátel odjíždí
hledat nové talenty do Prahy. Zde v Collegiu musicu u Karmelitánů najímá 6 hudebníků,
mezi kterými je i mladý Václav Pichl - houslista a rodák z Bechyně. Pokud navštívíte toto
jihočeské městečko, nezapomeňte si dát dobrý oběd na rohu náměstí u zámku - v
restauraci U Pichlů. U vchodu naleznete pamětní desku s portrétem tohoto slavného
rodáka.

biskup Adam Patačic

Václav Pichl

V příštím díle našeho vyprávění se zaměříme na Dittersovo působení v biskupských
službách - ve Velkém Varadíně a ve slezském Javorníku.
Připravila Michaela Kotyzová
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RYBÁŘI DEŠTNÁ
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POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Staré mlýny na Deštensku
Ve Světcích byl mlýn čp. 31, postavený blíže rybníka na rozhraní obcí
Rosička a Světce (nověji nad Lopatářem). Odtud původně vedla stoka –
náhon na mlýn. Jeho stavba byla asi vynucena zvyšujícím se počtem
hospodařících rolníků v okolí. Ve mlýně se střídaly generace Pakostů –
mlynářů, například Jan, který má v roce 1653 „mlýn na stálé vodě, 1 kolo moučný a 1 kolo
na stoupu. Stavení má velké, může chovat 2 voly, dvě krávy a 2 jalovice." Potom zde
hospodaří mlynář František (1668), dalším je asi jeho syn Jan Pakosta (1704), přezdívaný
Nedbal. Snad to byl právě on, kdo „shandloval" svůj mlýn ve Světcích s Jakubem
Nedbalem za jeho větší mlýn v Hojovicích r. 1767.
Od té doby, až do nových časů, zde žije rod Nedbalů. Při číslování domů v roce 1770
obdržel mlýn čp. 31. V roce 1831 dala vdova, mlynářka Marie Nedbalová, u mlýna
postavit pamětní litěný kříž (dosud zachovaný).
V roce 1850 je ve mlýně Karel Nedbal, mlynář přišlý z
Horní Radouně. Také zastával funkci starosty obce
Světce. Jeho potomek František pokračoval zde v
mlynářství, kdežto jeho bratr Antonín si koupil mlýn v
nedaleké Rosičce čp. 6. František Nedbal byl dvakrát
ženatý, z prvního manželství s Antonií Maryškovou z
Rosičky měli pět dětí. Jedním z nich byl syn Jaroslav,
narozený v roce 1909. On ani jeho rodiče tehdy nemohli
vědět, že právě jemu je souzeno být posledním mlynářem
rodu na tomto mlýně. Po smrti otce Františka vedla
mlynářskou živnost jeho vdova Kristina z druhého
Jaroslav Nedbal (1909 – 1985)
manželství. Jaroslav Nedbal pracoval na rodném mlýně poslední mlynář na Nedbalově
jako stárek. I po svém sňatku v roce 1947 s Marií mlýně ve Světcích 31.
Mádlovou z Březiny, se stále věnoval mlynářskému
řemeslu. V Nedbalově mlýně bylo vždy hodně dětí, také v rodině Jaroslava Nedbala bylo
deset dětí! Za druhé světové války byly mlýny pod přísným dozorem Němců - okupantů.
Jaroslav byl přátelský, spravedlivý, tzv. mletím na černo pro nejbližší přátele riskoval
těžké tresty! Svoji odvahu mezi svými přáteli zlehčoval průpovídkou: bez povolení se mlít
dá, ale bez vody to nejde! Jeho bratr Jiří však na útrapy v totálním nasazení (nucené práce)
v Německu později doma zemřel.
Po roce 1945, v době rozvráceného
našeho
hospodářství
se
stálou
povinností dodávek zemědělských
produktů od rolníků státu, Jarka
Nedbalů se snažil v mlýně pomoci
potřebným lidem. Mlýny byly tehdy
často zavírány a lidé museli vozit obilí
jen do určených mlýnů. Nakonec byl i
staletý Nedbalův mlýn ve Světcích
roku 1958 úředně zavřený!
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Jaroslav se potom věnoval rodině a malému hospodářství, i chovu ovcí.
Zemřel zde jako poslední mlynář z rodu světeckých Nedbalů v roce 1985. Zanechal po
sobě památku nejen ve svých dětech, ale i jako poctivý, čestný a spravedlivý člověk –
český mlynář!
(Ze studie F. Kvapila o starých mlýnech na deštenském potoku).
F.K.

Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Rok 1989 – 2. část
Činnost Sboru pro občanské záležitosti
V tomto roce bylo uspořádáno 5 slavností:
- Vítání občánků – jednalo se celkem o 19 dětí z Deštné a okolí.
- Slavnostní předávání občanských průkazů – při jedné akci bylo předáno
21 občanských průkazů.
- Při zahájení a ukončení školního roku byly předány pamětní listy.
- Zápis do Pamětní knihy při příležitosti návštěv u nejstarších občanů. Jednalo se o tyto
občany – Julie Foistová z Deštné – 94 let, Petronila Šimkovská ze Světců – 94 let,
Marie Marešová z Rosičky – 91 let, Anna Kůrková ze Březiny – 91 let.
- Bylo odesláno 75 blahopřání, uskutečnilo se 19 návštěv u starých občanů. Před
koncem roku byly předány dárky 75 občanům a uskutečnila se 1 návštěva v Domově
důchodců.
- Beseda s důchodci nad 60 roků byla koncem roku v novém sále. Jednalo se o kulturní
pořad s umělci z Prahy.
Matrika:
Domácí porod již nebyl žádný, všechny děti se narodily v nemocnici. Sňatky byly
v Deštné 2, rozvody 4. V Deštné zemřelo 6 občanů.
Důchodci:
V Deštné bylo v roce 1989 170 důchodců, z toho je asi polovina nadále zaměstnaných,
někteří ještě pracují brigádně. Průměrný důchod pro celý obvod činil 1.490 Kčs.
Kulturní a společenské akce v roce 1989:
27.01. Zita Kabátová a spol. (Mirko Dostál a harmonika). Účast 32 lidí.
07.02. Jsou mlynáři chlapi (dětské představení).
27.02. Dechový koncert.
06.04. Kuk a Buk – dětské představení.
20.04. a 23.04. Kabaret místních ochotníků.
06.05. Na kůži se neumírá – Ochotníci z J. Hradce.
08.06. O ševci Matoušovi – divadlo pro školu.
27.11. Vánoční koncert – Václav Zítek, Pavla Zobalová a J. Pokorný klavír.
15.12. Umělci z Prahy – Milena Dvorská, zpěv Anna Bartlová, Vratislav Kříž, na klavír
Jaroslav Kolář (návštěva 300 lidí).
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17.12. Setkání důchodců Umělci z Prahy (Miloslav Procházka, Bohumil Vlach a Zdeněk
Škoch).
19.12. Vánoční besídka pro děti.
Výstavy:
20.08. Malá výstava k 55 letům kopané (na hřišti).
25.11. Výstava o DITTERSOVI. Výstava byla přivezena z Jeseníku. Na zahájení bylo asi
20 lidí a zahrál hudební žesťový soubor z Tábora. Výstava trvala do 05.03.1990.
Přednášky:
24.01. Svaz žen uspořádal přednášku o kosmetice.
10.04. Přednáška o ekologii, přednášel Ing. Řeřicha.
16.05. Přednáška o AIDS a nebezpečí z toho vyplývající.
O výstavy a přednášky byl malý zájem, v průměru je navštívilo 20 lidí.
Z kroniky vybrala J. Vichrová
Škola, žák a rodina:
- Mám takový velký slovník, a přece v něm nemohu najít ani jedno slovo, které křičel
tatínek, když spadl ze schodů.
- Naši se pohádali, protože máma poslala tátu na schůzi SRPŠ a neřekla mu, do které
třídy chodím.
- Máma pozvala k nám tetu Máňu, protože ta pořád povídá, a proto skoro vůbec nejí.
- Strýc má v zahradě skleník, kde pěstuje hlavně horko.

CYKLOVÝLETY
CYKLOVÝLET CHOUSTNÍK
Ano, dnes chci pozvat čtenáře na zříceninu
hradu Choustník. Někdo jistě namítne, že
je to nošení dříví do lesa, protože na
Choustníku každý byl, ale jednak by
články o výletech z Deštné nebyly úplné a
jednak se cestou podíváme i na místa, kde
jste třeba ještě nebyli. Ono něco jiného je
jet autem a něco jiného udělat si pěkný
okruh na kole. Já osobně mám nejraději
Choustník na podzim, kdy nejen při rozhledu z hradní věže, ale už i po cestě můžeme
obdivovat pestré barvy listnatých stromů. Tolik básnická vložka, nasedat a jedem.
Volil jsem klidnou cestu přes Chotěmice, z Chrástky hezký pohled na Budislavskou horu,
Záluží u Budislavě (zde mě vždy fascinuje to „Budislavě“, člověk by řekl „u Budislavi“,
ale ono ne), Budislav, kolem Zámeckého rybníka a prastarého památného dubu, Hlavňov,
Předboř, Choustník (zámek na návsi chátrá dál) a po zelené značce ke zřícenině hradu.
Cedule ve vsi uvádí 300 m, ale ono je to 500 m a to ještě zkratkou. Asi aby neodradili
turisty hned na začátku. Jelikož nemám dvojité plíce, jako nějaký mladý biker, tak jsem do
vršku poctivě tlačil. Starší paní u vstupu mi nabídla nechat si kolo v místnosti, takže jsem
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se mohl bez obav věnovat prohlídce. I když byl vcelku pošmourný den, tak jsem zde
rozhodně nebyl sám. A ono je co prohlížet. Rozsáhlé zakonzervované hradby,
hladomorna, studna, klenuté sklepy, dřevěná socha rytíře či bílé paní, ale každý si
především nenechá ujít nenáročný výstup na věž. Na dokonalý rozhled to chce přeci jen si
vybrat pěkné počasí, Velký Blaník nebo Šumavu pokaždé neuvidíte, ale i tak to nejbližší
okolí má člověk jako na dlani a dohlédne do Soběslavi, Plané či Tábora a nepřehlédne
samozřejmě i čoudící Temelín. Na opačnou stranu bohužel výhled zakrývají stromy.
Historii hradu Choustník tady líčit nebudu, to si může každý přečíst jinde. Snad jen uvedu,
že hrad spravuje Obec Choustník a že se jedná o unikátní dvojhrad, který jinde v Čechách
nenajdete. Já všude ale dávám před výkladem průvodce přednost spíše vlastní prohlídce a
nasávání atmosféry. Ono nic jiného tady ani nasávat nemůžete. Přece jen je po sezóně,
takže si tady nedáte ani to pivo, ale dokonce ani třeba klobásu a podobně. Trochu odbočím
– na tento výlet, zejména mimo sezónu, doporučuji jídlo a pití s sebou. Za celý den jsem
nenarazil na jedinou možnost občerstvení.
Po prohlídce hradu doporučuji pokračovat po
zelené značce, která nás dovede až ke
Skalnímu městu. A skály jsou zde skutečně
pořádné, dokonce slouží i horolezcům, kteří je
mají zajímavě pojmenované, např. Rozcvička,
Bašta, Vyhlídka, Třináctka, Opičí skála nebo
Bivak, což je zajímavá skála s takovým
přesahem, že by se pod ní skutečně mohlo před
nepohodou schovat hned několik lidí. Celý
kopec Choustník je přírodní rezervací a
nejvyšší vrchol měří 682 m. Od Skalního města sjedeme prudký kopec až na silnici a
pokračujeme na Mlýny (na kopečku pěkný kostel a památná lípa), odkud se nechá po
asfaltové cestě kolem vrchu Strážiště s telekomunikačním vysílačem dojet do Psárova.
Dobrodružnějším povahám ale doporučuji jet z Mlýnů směrem na Černovice a asi 700 m
za vsí hned první cestou odbočit vpravo k samotě Zárybničí. Hezkou dubovou alejí
dojedeme až k Mrázkovu mlýnu. Zde cesta končí, avšak projedeme mezi mlýnem a
oplocením obrovského luxusního sídla obehnaného kamennou zdí, s terasami, rybníčkem,
chovem pštrosů atd. A za humny mlýna zase začíná cesta, po můstku se dostaneme přes
mlýnský náhon, přebrodíme Černovický potok a cestou vedoucí po pastvině a kolem
hezkého rybníčku se dostaneme rovněž do Psárova.
V Psárově si nenechte ujít kopec Strážka (568 m), stoupání není
nijak příkré. Na kopci stojí jeden jediný strom, stará košatá lípa a u
ní křížek. Z kopce je úžasný kruhový rozhled. Někdo byl nebo spíše
je tím rozhledem tak fascinovaný, že si sem dokonce přinesl židli.
Trochu něco podobného zažijeme, když popojedeme z Psárova do
Bořetína a vyjedeme (vyjdeme) na vršek U Mostkovy kapličky (626
m). Místo velké lípy jsou zde dva mladé javory, místo křížku
kaplička volající po údržbě, dále sluneční hodiny a šipky, které
ukazují bližší i vzdálenější cíle. Za dobré viditelnosti by měly být
vidět Novohradské hory i Šumava. U silnice je informační tabule
s historií kapličky i zajímavou pověstí. No a před námi je už jen
Mnich, Světce a Deštná. Tento výlet bez různých odboček měří asi 35 km a není nijak
náročný.
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Bohužel hrad Choustník není volně přístupný a otevírací doba je jen do konce října, takže
kdo se pro něj rozhodne, bude muset počkat do dubna.
Tento článek s početnějšími a barevnými fotografiemi naleznete též na
www.destna.cz/volný čas/cyklovýlety.
Ant. Stára

Kaple v Předboři

Lípa na vrchu Strážka (568 m)

Mlýny kostel sv. Kateřiny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 Zpravodaj Deštenska

Zárybničí - dubová alej

SPORT
Mikulášská nadílka
Na čtvrtek 5.12.2019 připravujeme mikulášskou nadílku pro děti. Jelikož trasy jsou
celkem dlouhé, rozmezí návštěv v jednotlivých domácnostech se bude pohybovat mezi
16:00 až 21:00 hodinou.
Tréninky fotbalové přípravky
každé pondělí od 17:00 – 19:00 fotbal děti
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA NA 10. ROČNÍK
AMATÉRSKÉHO TURNAJE VE STOLNÍM
TENISE
Turnaj v ping pongu jednotlivců se uskuteční v sobotu
7.12.2019 v tělocvičně města. Prezence od 8:30 hod. Začátek
9:00 hod. Startovné 100 Kč. Občerstvení zajištěno.
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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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