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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři Zpravodaje Deštenska,
vítám vás u prvního letošního vydání. Zpravodaj Deštenska slaví své
30. narozeniny. Přejme si, aby i v dalších letech zpravodaj nabízel
zajímavosti, aktuality a novinky z dění nejen v Deštné. Přeji vám příjemné
čtení.
Konec roku máme úspěšně za sebou a začínáme psát kapitolu toho nového.
Přeji vám mnoho úspěchů, zdraví a štěstí.
V prosinci zastupitelé zasedali hned dvakrát. Na prvním zasedání byl hlavním bodem nákup
„nového“ zásahového vozidla pro Jednotku SDH Deštná. Jedná se o Tatru 815, která byla
zakoupena za cenu 223 tis. Kč z Veselí nad Lužnicí. Automobil bude připraven ihned
k výjezdu. Na druhém zasedání, posledním v roce 2018, bylo projednáno 11 bodů.
Projednali jsme pacht nebytových prostor ve zdravotním středisku a na náměstí. Připravili
jsme prodej tří pozemků, schválen byl dodatek k nájemní smlouvě na pozemky. Probrali
jsme protidrogovou problematiku na území Deštné. Sdělili jsme aktuality ohledně
vyhledávání lokality k výstavbě úložiště RO. Informovali jsme o nutnosti těžby v městských
lesích v rozsahu cca 1200 m3. Místostarosta přednesl zprávu k dluhům vůči městu a jejich
řešení. Projednali jsme dokumenty týkající se základní školy – zprávu o výsledku kontroly
v ZŠ, výjimku z počtu žáků pro školní rok 2019/2020, dotace na modernizaci ZŠ, rozpočet
a další. Schváleny byly dva důležité dokumenty pro správný chod města – Rozpočet na rok
2019 a Střednědobý výhled rozpočtu až do roku 2021. Více ze zasedání se můžete dozvědět
v zápise, který je uložen na podatelně města.
Odpady
Velký čárový kód na popelnici zůstává i v letošním roce stejný. Při koupi nové nádoby vám
vydáme nový (další).
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 (až v průběhu měsíce ledna). 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 Tetrapacky (od džusů, mléka, smetany, apod.). Také tašky
na sklo. Můžete si je vyzvednout na MěÚ.
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.
Během ledna pro vás zavedeme také možnost úhrady platební kartou.
David Šašek, DiS., starosta
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jubilantům k významným narozeninám
Paní
Panu
Paní
Panu

Květoslavě
Stanislavu
Jaroslavě
Františku

Müllerové
Šimečkovi
Buštové
Mládkovi

z Deštné
z Deštné
z Deštné
z Deštné

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do života vítáme
Annu R i g ó o v o u
Anetu H r o n o v o u
Malé Aničce a Anetce přejeme hodně zdraví, štěstí, radostné dětství a rodičům
blahopřejeme.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZPRÁVA TECHNICKÉHO ÚSEKU MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací technického úseku města Deštná v prosinci 2018:
- V městských lesích jsme dodělali oplocenky, dosázeli poslední stromky, navezli palivové
dřevo na sklad a začali jsme přípravy pro další těžbu broukem napadených stromů.
- Ve školní kuchyňce jsou hotové rozvody kabelů elektriky, rozvody vzduchu provětrávané
podlahy, omítky a konstrukce pro snížení stropu.
- Oprava vodovodu 31.12. v Adamské ulici.
- 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 kuchyňky.
- 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. Leden - pondělí 7.1. a 21.1.
Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní. Leden - pondělí 7.1. a 21.1.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Leden v pátek 18.1.2019
Únor v pátek 15.2.2019
Březen v pátek 15.3.2019
Sklo – do kontejnerů rozmístěných po celém městě a v Lipovce.
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Velkoobjemový odpad vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem po předchozí
telefonické nebo osobní domluvě.
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.
Sběrné místo u školní kuchyně bude v lednu dostupné kdykoliv po zavolání na telefon
607 937 291 – P. Kučera. Ve sběrném místě vybíráme pouze tyto odpady:
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.
Baterie, barvy, spreje, železný odpad, žárovky a zářivky.
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). Rádi
s vámi jakýkoliv návrh prodiskutujeme, popř. ho dle možností rozpočtu zrealizujeme
nebo zařadíme do rozpočtu na další roky.
Vedoucí technického úseku Pavel Kučera
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ
Advent na naší škole
Všichni žáci i učitelé naší školy se chystali na příchod Vánoc. Adventní
období zahájili výrobou adventních věnců a výzdobou svých tříd a školy.
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Dne 5.12. je navštívil Mikuláš se svým doprovodem. Obešli postupně všechny třídy, kde
dětem rozdali mikulášskou nadílku, na kterou opět přispělo SRPDŠ, za což mu děkujeme.
V úterý 11.12. následovaly vánoční tvořivé dílny, jejichž příprav se ujali všichni pedagogičtí
pracovníci školy. Někteří s dětmi na svých stanovištích vyráběli hezké dárečky, které si děti
odnesly s sebou domů, ostatní pro rodiče a děti zajistili občerstvení. Celou školou se nesla
vánoční atmosféra a děti i rodiče odcházeli domů spokojeni a v dobré náladě. Předvánoční
výuku si děti většiny tříd oživily návštěvou moc hezké výstavy historických kočárků a
panenek na Městském úřadu v Deštné.
V adventním čase byl také zahájen kurz plavání, který potrvá až do konce měsíce února.
Stejně jako v minulých letech se ho účastní žáci 1. – 4. ročníku.
Poslední školní den v kalendářním roce připravujeme vždy pro děti vánoční besídky. V
prosinci se besídky uskutečnily v pátek 21.12. Děti si ve svých třídách nachystaly
občerstvení a těšily se na dárečky, které na ně pod nazdobenými stromečky čekaly. Besídky
jsme zakončili společným zpěvem koled na schodišti naší školy. Zazpívat si s námi přišly i
děti a paní učitelky z mateřské školy a někteří rodiče.
Po besídkách se slavnostně naladěné děti rozešly domů a před nimi byly nejkrásnější svátky
v roce a tolik očekávané vánoční prázdniny.
Jménem všech zaměstnanců školy Vám přejeme hodně štěstí a zdraví v roce 2019.
Mgr. L. Říhová a Mgr. P. Havelková
Mikuláš ve škole
Ve středu 5.12. čerti a andělé z IX. třídy navštívili své spolužáky, aby se poptali, zda byli
hodní a zda si zaslouží mikulášskou nadílku. Na 1. stupni čerti ještě moc neřádili, ale vše se
změnilo s příchodem na 2. stupeň, kde je zlobivých dětí přeci jen víc. Potom cháska pekelná,
andělé a Mikuláš odešli do mateřské školky. Nejprve vešli andělé s Mikulášem, aby se děti
tolik nebály, a už klidní čerti se dostavili až na závěrečné focení. Myslíme, že jsme si
čertovské dopoledne všichni hezky užili.
Žáci IX. třídy
Vánoční dílna 2018
V úterý 11.12. se konala Vánoční dílna, na které se vyráběly vánoční dekorace. Vše se
odehrávalo v budově školy. Všichni učitelé měli pěkné nápady a bylo tam velmi dobré
občerstvení. Děkujeme učitelům, že si pro nás připravili tuto krásnou akci.
Výlet 3. třídy do Prahy
Ve čtvrtek 13.12. časně ráno jsme se s žáky 3. třídy naší ZŠ vypravili autobusem a potom
vlakem na návštěvu předvánoční Prahy.
Hlavním cílem našeho výletu byla návštěva vánoční výstavy Hravé Vánoce v Betlémské
kapli, kde jsou v tomto adventním čase vystaveny nejen betlémy ze všeho možného i téměř
nemožného, ale děti mají možnost seznámit se i s různými zajímavými hračkami. Moc se
těšily také na to, až vyzkouší největší louskáček ořechů na světě, který je v letošním roce na
výstavě novinkou.
Stihli jsme také krátkou procházku po Praze, viděli Staroměstský orloj a Václavské náměstí.
Zpátky jsme se vrátili plni dojmů a už se těšíme na nějaký příští zajímavý výlet.
Mgr. P. Havelková
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I v letošním školním roce Česká republika hledá nejlepšího mladého chemika. První kolo
soutěže proběhlo na základních školách a účastnilo se ho 2644 žáků. Druhé kolo se konalo
ve čtvrtek 13. prosince na Masarykově střední škole chemické v Praze. Tři nejlepší žáci ze
školního kola se proto vydali do Prahy zkusit své štěstí. Konkurence byla silná, z prvního
kola postoupilo 388 soutěžících. Do finále jsme se sice neprobojovali, ale i tak se jeden
z našich žáků umístil v první polovině. Pro všechny soutěžící to byla velká zkušenost.
Jana Havlíčková
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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 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 LEDEN 2019
3.1. ČT
4.1. PÁ

7.1. PO
8.1. ÚT
9.1. ST
10.1. ČT
11.1. PÁ

14.1. PO
15.1. ÚT
16.1. ST
17.1. ČT
18.1. PÁ

21.1. PO
22.1. ÚT
23.1. ST
24.1. ČT
25.1. PÁ
28.1. PO

Kapustová s mrkví
Segedínský guláš, houskový knedlík, čaj
Zelná
Zapečené těstoviny se šunkou a brokolicí, červená řepa, čaj
Brokolicový krém
Krůtí maso na zelenině, rýže s bulgurem, čaj
KNEDLÍK
Rybí s polentou
Kapustový karbanátek, bramborový salát, čaj
Hovězí nudlová se zeleninou
Hovězí maso vařené, omáčka z fazolových lusků, celozrnné knedlíky, čaj
Fazolová
Špecle se sýrovou omáčkou a kuřecím masem, čaj
S masovou rýží
Vepřový guláš, chléb, čaj
KRUPICOVÁ KAŠE
Drůbková s jarní zeleninou
Pečené kuře po provensálsku, brambor, ovocný kompot s ananasem, čaj
Vločková
Bratislavské vepřové plecko, houskový knedlík s ovesnými vločkami, čaj
Rajská s písmenky
Vepřová krkovice po selsku, bramborový knedlík, zelí, čaj
Cizrnová
Hovězí maso na česneku, penne, čaj
S kapáním a zeleninou
Dušený špenát, pečená krkovice, brambor, čaj
Květáková s vejcem
Smažené rybí filé, brambor, mrkvový salát, čaj
Krupicová s vejcem a francouzskou zeleninou
Svíčková na smetaně, houskový knedlík, čaj
Přidělaná s koprem
Srbské rizoto s vepřovým masem sypané sýrem, okurkový salát, čaj
Čočková
Vepřové maso po italsku, těstoviny, čaj
Boršč
Jablková žemlovka s lískovými oříšky a skořicí, mléko
Pórková
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29.1. ÚT
30.1. ST
31.1. ČT

Kuřecí maso na kmíně, rýže s hráškem, zelenina, čaj
Hrachová s krutony
Česílkova sekaná pečeně, bramborová kaše, obloha, čaj
Vývar s cizrnou
Hovězí maso vařené, rajská omáčka, těstoviny, čaj
Babiččina bramborová
Čočka na kyselo, pečené maso, okurka, chléb, čaj

KNEDLÍK

MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v měsíci prosinci
Měsíc prosinec se pochopitelně nesl v duchu nadcházejících Vánoc. Broučci si s paní
učitelkou upekli perníčky a sovičky linecké a společně provoněli celou školku. Povídali
jsme si o vánočních zvycích a tradicích, zpívali jsme koledy a také vyráběli vánoční svícny
a přání.
Ranní činnost jsme zahájili „černými hodinkami“ u adventního věnce a každý den jsme
otvírali okénko u adventního kalendáře. Vždy jsme se příjemně naladili do celého dne.
V prvním týdnu nás přišla navštívit „nebeská návštěva“ – sv. Mikuláš s anděly a čerty.
Krásně jsme jim zazpívali a přednesli básničky a Mikuláš nám na oplátku nechal balíčky
s dobrůtkami.
Také jsme splnili 4. úkol z Domestosu. Tentokrát jsme si vyrobili odznak lovce bakterií
a tím jsme završili naši účast v soutěži. Do konce měsíce nás mohli rodiče podpořit svými
hlasy a účtenkami z nákupu produktů „Domestos“. Nyní již netrpělivě čekáme na vyhlášení
výsledků.
11. prosince se naše MŠ poprvé účastnila Vánoční dílny v ZŠ. Paní učitelky si pro nás
připravily krásné vánoční tvoření – lepení kávových zrn na tvrdý karton ve tvaru hvězdy,
zvonku a koule, které jsme si ještě ozdobili mašlí a dřevěnými ozdobami. Společně jsme se
naladili na vánoční pohodu a tvořivé odpoledne si nádherně užili.
Společnými silami jsme také nazdobili vánoční stromeček a přihlásili se s ním do soutěže.
Doufáme, že zopakujeme své loňské úspěšné umístění a vyhrajeme tvořivé dopoledne
v zahradním centru.
Při pátém kurzu plavání Broučci navštívili Krýzovy jesličky, výstavu Betlémů a Fontánu
u Floriána. Jelikož Sovičky byly v ten den ve školce jen tři, tak se s radostí k nim připojily.
Výlet se všem moc líbil.
Po celý měsíc jsme prožívali krásné chvíle a těšili se na příchod Ježíška. Vyvrcholením
celé doby byla vánoční besídka, kdy nám očekávaný Ježíšek pod stromeček nadělil mnoho
nových hraček. To bylo radosti a nadšení.
Poslední den před prázdninami jsme navštívili ZŠ, kde jsme si na schodech s kamarády
ze školy zazpívali koledy a všichni jsme se rozloučili před vánočními prázdninami.
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat naší ZŠ a všem sponzorům, za jejich podporu a
dary po celý školní rok.
Do nového roku Vám všem přejeme hlavně zdraví, štěstí, lásku a také úsměv na tváři,
se kterým jde vše líp.
PF 2019 přejí učitelky MŠ
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Z NAŠÍ KNIHOVNY
Vážení a milí čtenáři,
dovolte nám, abychom vás přivítaly na prahu nového
roku 2019.
Starý rok se s námi rozloučil svým typicky vánočním počasím a
ať už byl jakýkoli, je pryč. Nový rok je pro každého z nás novou
výzvou či očekáváním a jaký bude, záleží na každém z nás. A
proto vám všem přejeme hodně sil, zdraví, štěstí a lásku v
jakékoli podobě.
A nyní mi dovolte malé ohlédnutí.
Ač se to nezdá, i knihovna žije svým životem. Kromě čtenářů, pro které pravidelně
nakupujeme nové knížky, nás každý měsíc navštěvují děti ze školní družiny. Probíráme
společně literární žánry, čteme pohádky nebo posloucháme úryvky z knih, povídáme si o
významných výročích, svátcích či o lidových zvycích.
Pořádáme Noc s Andersenem a v neposlední řadě Pasování prvňáčků na čtenáře. Z této akce
si prvňáčci vždy odnesou dárek – knihu.
Na závěr roku pořádáme pravidelně Vánoční večírek pro děti. Ten poslední jsme si moc užili
i přes malou účast. Vyráběli jsme řetězy na stromek, který jsme si potom nazdobili, pro své
nejmilejší jsme si udělali svíčky ze včelího vosku, svícny z jablek, vyzkoušeli některé
starodávné zvyky, zazpívali si u stromku v parku koledy a mnoho dalších činností. Vůbec
nám nevadilo, že nás bylo málo. Ale přesto bychom byly rády, kdyby nás letos bylo víc.
V loňském roce jsme připravily i několik výstav. Např. 100 let trampingu v Čechách a na
Moravě, 100 let od vzniku Československa a nebo Advent.
Dárek pro čtenáře
I v novém roce jsme pro vás připravily nadílku nových knih. Můžete se těšit na novou
„Aristokratku“, knihy od Patrika Hartla, Dominika Dána, Radky Třeštíkové a mnoho
dalších. Tak neváhejte a přijďte si vybrat.
Těšíme se na vás v obvyklé výpůjční době.
LiSt

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Slovo dopisovatele
Rád se s Vámi, milí čtenáři, opět setkávám na stránce Zpravodaje
Deštenska a přeji všechno dobré v novém roce 2019!
Snad ani nevíte, že letos v dubnu si připomeneme 30. výročí vzniku (1989)
našeho měsíčníku Zpravodaj Deštenska. Věřím, že jste si k našim
"deštenským novinám" našli přátelský vztah a také kritické posouzení jejich obsahu. Coby
dlouholetý dopisovatel, děkuji všem redakcím ve zmíněných létech, i vydavatelům
časopisu, že v něm mohu publikovat své, převážně historické příběhy z Deštné a jejího okolí.
Současně i díky Vám, čtenářům, že je čtete.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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„Psavec“ Kvapil tvoří

Také v letošním roce mám do měsíčních čísel Zpravodaje
připraveny články "Pod deštenskou věží". Jen naznačím, že
budou životopisné (například o malířích B. Kamarýtovi a K.
Eliášovi, T. V. Bílkovi), o deštenských řemeslech, dvojí výročí
obce Lipovka, o starých mlýnech na Deštenském potoku, a další
témata.
Jsem spokojený, že se mi ohledně dalších příspěvkových
nápadů hlava "nevybydluje" (promiňte tento slovesný "patvar"),
a že je musím redukovat v zájmu potřebné "čtivosti".
V neposlední řadě děkuji mojí manželce Janě za nezištné korekce
chyb, kterých se dopouštím v případech, kdy moje píšící ruka
nestačí rozletu myšlenek.
Doufám, milí čtenáři, že mně, starému "psavci", zachováte
přízeň tak, jako já při psaní příspěvků myslím na Vás! Děkuji!
František Kvapil

V novém roce dobrá zpráva
Známe vznešenou sochu Ježíše Krista, tyčící se nad hrobem deštenského děkana Mons.
Bedřicha Kamarýta, na místním hřbitově. Bohužel, i na ni v posledních létech „zahlodal zub
času“, a volala po zrestaurování. Je pro nás dobrá zpráva, že se tak stalo v druhé polovině
minulého roku, zásluhou zastupitelstva a starosty města Deštná.
K dílu byl pozván – jak jinak? – místní mladý sochař Jan
Hlavsa. S využitím moderní technologie dokázal Ježíšovu
sochu očistit a nově patinovat, jako byla při svém postavení.
Nově je upraven i děkanův hrob. Na nákladech celé opravy
pomníku se podílelo město Deštná a Ministerstvo kultury
svým grantem. Díky všem za to!
Je potřebné zmínit se o tvůrci sochy, Josefu Lustigovi ze
Strenice. Laskavostí vedoucího Státního okresního archivu
v Mladé Boleslavi, Mgr. Tomáše Heriana, víme o Lustigovi
více. Narodil se v Praze roku 1862, absolvoval sochařskou
školu v Hořicích v Podkrkonoší. Za svého krátkého života
(zemřel v mladém věku roku 1896), vytvořil několik soch a
náhrobků z pískovce. Je téměř jisté, že děkan Kamarýt si
sochu Ježíše ke svému hrobu objednal u Lustiga delší dobu
před svým úmrtím v roce 1911. Možno spekulovat, že snad
šlo o poslední Lustigovo dílo.
Zajímavá je otázka, kde Kamarýt získal tip na tohoto relativně vzdáleného sochaře. Mohl
to být Jaroslav Mandlík, učitel v Deštné, rodák z obce Strenice (okres Mladá Boleslav), kde
také žil a pracoval sochař Josef Lustig, a oba se znali. Tak, či onak, máme jeho krásnou
sochu Ježíše na deštenském hřbitově. Zásluhou umělce-restaurátora Jana Hlavsy, je ve
stavu, zaručujícím její dlouholetost.
František Kvapil
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KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS
KULTURNÍ KALENDÁŘ VE MĚSTĚ DEŠTNÁ
Leden 2019
12.01.2019

Hasičský bál

KD Deštná

20:00

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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROSINEC V LETECKÉM MUZEU DEŠTNÁ OČIMA KHL
Poslední měsíc v roce 2018 byl pro členy našeho Klubu historie letectví Jindřichův Hradec
měsícem hodnotícím. Uzavřeli jsme účetnictví za uplynulý rok, připravili jsme členskou
Výroční schůzi „Doklubná 2018“, stanovili jsme postup prací v zimě a na jaře v expozicích
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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Leteckého muzea Deštná. Začátkem měsíce jsme se zúčastnili výborové schůze Českého
svazu letectví v Praze.
Na schůzi v Praze jsme přednesli žádost o udělení pamětní medaile k 100. výročí založení
československého letectva pplk. Jiřímu Kafkovi, jednomu z posledních žijících čs.
válečných letců RAF, dále rodině plk. Jaroslava Kamarýta, který byl významným čs.
vojenským leteckým intruktorem v předválečném období i po 2. světové válce. Předání by
se mělo uskutečnit na Plesu letců v pražské Lucerně v polovině února 2019.
Již tradiční akce „Doklubná“ se v pátek 21. prosince v Jindřichově Hradci zúčastnilo 25
řádných či externích členů Klubu, včetně kolegů z Mariánských Lázní, z Dobrušky a
Českých Velenic. Během úvodu akce shrnul předseda Klubu Vladislav Burian celoroční
aktivity tohoto zájmového sdružení, poté pokladník Miroslav Homola představil výsledky
hospodaření organizace. V závěru přiblížil Radek Novák výsledky dosavadní klubové práce
na renovaci repliky stíhacího Spitfire z filmu Tmavomodrý svět, který by se měl nejdéle
během dvou let stát součástí Leteckého muzea Deštná. Z tohoto důvodu byl tým Klubu
operativně rozdělen na dvě skupiny, kdy první z nich se bude zabývat úpravami expozic
muzea v Deštné, větší část bude pokračovat v renovaci Spitfire. Hlavním cílem je oživit
leteckou expozici o nové exponáty a především o popisky s anglickou mutací, zároveň
výrazně postoupit v opravách repliky stíhačky. Pokud všichni zúčastnění na „Doklubné“
dostojí svému slovu, pak by měli návštěvníci Leteckého muzea Deštná poznat změny již v
dubnu letošního roku. Více informací naleznete na webu našeho Klubu: www.khljhradec.cz či na Facebooku Leteckého muzea Deštná.
Vážení čtenáři Deštenského zpravodaje. Přeji vám za náš Klub historie letectví
Jindřichův Hradec, tedy jménem autorů aviatických expozic Leteckého muzea Deštná, vše
nejlepší po celý rok 2019. Hodně zdraví, životní pohody a především slunce v duši vám
všem!
Vladislav Burian

Foto 1: Poslední přednáška Klubu v roce 2018. Byla věnovaná památce 100. nedožitému
výročí stíhacího pilota RAF generála Miroslava Štandery z Plzně a to v rámci tématu:
„Českoslovenští letci na bojištích 2. světové války“. (Konfereční sál Muzea
Jindřichohradecka, 30. listopad 2018. Foto: Josef Böhm).
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Foto 2: V úvodu přednášky předal předseda Klubu historie letectví Vladislav Burian
(vpravo) pamětní medaili vydanou Klubem k 100. výročí vzniku československého letectva
Petru Večeřovi, který se svojí firmou dlouhodobě podporuje aktivity naší zájmové
organizace. (Konfereční sál Muzea Jindřichohradecka, 30. listopad 2018. Foto: Josef
Böhm).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farní společenství Deštná Vás srdečně zve na

Farní ples
1. února 2019 ve 20.00 v KD Deštná
K tanci a poslechu hraje Malá Valdaufinka Ády Školky
Lístky v předprodeji u pí Divišové, tel. číslo 728 842 229
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CYKLOVÝLETY
Z KOLA DO POHOREK ANEB DEŠTENSKÉ KOPCE
Zimní období až na malé výjimky moc cyklistickým výletům nepřeje, takže musím své
náměty na vyjížďky přerušit. Neznamená to ale, že musíme celou zimu sedět doma za pecí,
když nám okolí Deštné nabízí celou řadu hezkých procházek. Já jsem ten typ, který se ale
nespokojí s obyčejnou procházkou, potřebuji nějakou výzvu, stanovit si nějaký cíl a výzvu
pokořit, cíle dosáhnout. Určitě jste si všimli, že i když jsme okraj jindřichohradeckého
okresu a patříme tudíž do Jihočeského kraje, tak Deštná má daleko blíže k Vysočině.
Nejlépe je to vidět, když člověk jede od Jindřichova Hradce, v Lodhéřově pěkně zmokne a
pak přijde Brčík. Najednou je na silnici čára a sucho. Tady je ta hranice mezi Jižními
Čechami a Vysočinou. A tady jsou také hned pěkné kopce – Brčík, Deštenská hora, Pánův
vrch, Najdecké Čihadlo. Všechny mají více než 640 m nad mořem, nejvyšší Čihadlo
dokonce 692 m. No a to je právě ta výzva, ten cíl. Ne dojít jen na Čihadlo, ale obejít všechny
ty čtyři kopce najednou. A nemusí to být po cestách. Klidně se dá jít i cestou necestou, vždy
je to jako zpestření - uvíznout někde v houštině nebo zapadnout do bažiny. A když je sníh,
je to o to náročnější, ale i zajímavější. Sníh všechno přikryje a člověk si to prostě namíří
rovně a ty kameny a jámy nevidí až do té doby, než někam zapadne. Zvířata jsou rozumnější,
takže lze využít i cestičky vyšlapané od zvěře.
Já jsem to tentokrát vzal z Deštné od Poslušných kolem Švejdova rybníčku k Roubíkově
kapličce a vzhůru na Pánův vrch. Docela stoupák. Zde se na samotném vrcholu hrdě tyčí
krásný solitérní smrk, hned bych mu dal cedulku „Památný strom“. Pak je možné využít
různých neznačených cest k tomu, aby se člověk dostal až na vrchol Čihadla, kde kromě
telekomunikačního vysílače (a druhý je o kousek dále) je také vrcholová kniha, na kterou
jsme zvyklí ze skutečných hor. Zápisy jsou zde všelijaké vč. různých pubertálních. Člověk
jen lituje, že vysílač není též uzpůsoben jako rozhledna. To by byl panečku výhled. V Polabí
jsem byl na rozhledně Romanka, která stojí na „kopci“ 204 m vysokém (nízkém). A my tady
nic. Když se vrátíme zpátky na cestu (spojnici do Najdeka), tak je zde i turistický přístřešek,
kde si můžeme chvíli odpočinout. Je to tu už docela dost daleko od lidí, takže je tu krásný
klid a můžete zde spatřit i stádo srnek nebo daňků.
Potom sejdeme po nějaké cestě nebo prostě lesem až ke třem rybníkům, které se jmenují
Horní-, Prostřední- a Dolní Závětří. Když kolem člověk projíždí po silnici, ani nemá čas si
jich pořádně všimnout. A vydáme se na vrchol Brčíku. Aby samotný vrchol člověk našel,
stejně tak vrchol Deštenské Hory, je dobré mít nějakou navigaci nebo mapu v mobilu. Odtud
pak už jen seběhneme ke kapličce sv. Háty, kde se musíme prodírat doslova měsíční
krajinou po provedené těžbě. On je to ale dosti žalostný pohled i na ty dosud stojící stromy
všude okolo. Kůrovec tady odvedl skutečně dílo zkázy. Když to takhle bude pokračovat, tak
už ani nebude kam na ty procházky do lesa chodit.
Od Háty můžeme sejít nejkratší cestou přímo do Deštné a nebo si ještě jako prémii přidat
další kopec – Strážku, odkud je pěkný výhled na Deštnou a okolí. Ono tedy místo kopce je
tady spíše obrovská jáma, která i zdálky vypadá jako žalující rána. Sem když člověk půl
roku nezajde, tak se potom nestačí divit, jak ten kopec ubývá. Vždycky mě napadne, co se
pořád kde staví a kdy už bude všechno hotové, postavené, abychom v Deštné přestali
poslouchat ten ustavičný rámus a dýchat ten prach, který se na nás neustále valí.
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Tato příjemná procházka měří cca 13 – 14 km. Trochu po ní vyhládne a též nějaké to pivko
potom bodne. Na závěr přeji čtenářům všechno nejlepší do nového roku a na jaře na
shledanou zase na nějakém tom cyklovýletu.
Antonín Stára
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Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Rok 1968 - dokončení zápisu roku, který patřil mezi naše
„osudové osmičky“.
Průmyslové a řemeslné podniky v Deštné:
Sodovkárna – byl velmi suchý rok, ale pramen dodával stále dost vody, výroba byla
30.000 hl. Výroba se neměnila, dodávka byla do stejných míst. Rozvoz byl prováděn auty
podniku, v létě asi 5% vypomáhala auta ČSAD a JZD Světce a Rosička. Průměrný počet
zaměstnanců byl 40 lidí. Výdělek ve výrobě se zvýšil, ženy si vydělaly 1.300 Kčs, muži
v dopravě 1.800 Kčs. Z ročního podílu na zisku obdržel každý zaměstnanec 400 Kčs.
Kamenolom – pracovalo se po celý rok ve dvou směnách. Vyrobilo se 65.000 m³ čistého
kamene a 15.000 m³ drtě a prosívky. Kámen vozila auta ČSAD na stavbu silnice Borek u Č.
Budějovic a rozšiřování státní silnice Tábor – Chýnov a Tábor – Votice. Byl proveden
1 clonový odstřel (vrty shora) a 1 komorový odstřel. Připravili jej 3 pracovníci, kteří za
6 týdnů narubali 103 m chodeb, do kterých dali 130 q permonexu (trhavina). Při výbuchu
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se uvolnilo 70.000 m³ kamene. Průměrný výdělek zaměstnance byl 1.700 až 1.800 Kčs,
bagristy 2.000 Kčs.
Provaznictví – celkem 40 zaměstnanců, z toho 9 domácích pracovnic. Družstvo vedl Karel
Klik, účetní p. Ladislava Musilová pracovala na půldenní úvazek a dále údržbář Ladislav
Vichra. Během roku se stavěla hala pro novou dílnu vedle té dosavadní. Celou halu stavěli
brigádníci, problémem byl přísun stavebního materiálu. Na konci roku byla stavba zhruba
hotova, celkový náklad činil 160.000 Kčs. Výroba – nevyráběly se silonové teletníky, o
které nebyl zájem. Nově byla zavedena výroba silonových a bavlněných autolan, některých
druhů prádlových šňůr, kokosových rohožek a dvakrát stáčených konopných lan na šplh.
Hlavním dodavatelem materiálu byl podnik Juta, bavlněná příze se nakupovala v Náchodě,
Dvoře Králové a v J. Hradci, silon v Plané nad Lužnicí. Průměrný výdělek byl na 1
pracovníka 1.290 Kčs, výplata z fondu odměn činila 11.000 Kčs.
Čalounictví – celkem 10 zaměstnanců. Vyráběla se lehátka, za rok 2.193 kusů za cenu
590 Kčs za jedno. Odběratelem byl hlavně n. p. Nábytek v Č. Budějovicích. Za rok se
vydělalo za lehátka 1.245.000 Kčs, za práce pro obyvatelstvo se získalo 110.000 Kčs, od
JZD 50.000 Kčs. Vedoucí Vlastimil Závodný dostal za 20 let práce v místním hospodářství
medaili (dostali ji pouze 4 z celého okresu).
Pekárna – na dotazy o provozu dostal autor kroniky p. učitel St. Jíra odpověď, že je to
tajemství, takže nezískal žádné informace.
Truhlářství – celkem 3 zaměstnanci, v případě větších zakázek vypomáhali při výrobě 2
důchodci. Vyráběli malířské žebříky (štafle) od 4 do 8 příček. Během měsíce jich vyrobili
průměrně 180 kusů. Odbyt obstarávalo Lidové družstvo košíkářů a provazníků v Lomnici
nad Lužnicí. Truhláři si velmi stěžovali na nedostatek materiálu, nemohli tak pracovat pro
obyvatelstvo.
Komunální podniky:
- Holičství a kadeřnictví
- Sběrna oprav, čistírna
- Zahradnictví
- Pohřební ústav
- Kominické práce – prováděl mladý Stejskal ze Samosol
- Pánské krejčovství
- Dámské krejčovství
Soukromě provozovali živnost klempíř Josef Fiala, truhlář Vojtěch Pána a obuvník Jan
Hanus.
Z kroniky vybrala J. Vichrová
Citát nakonec:

I když svět jde kupředu, mládí musí stále začínat od začátku.
J. W. Goethe

SPORT
SPORTOVNÍ AKCE VE MĚSTĚ DEŠTNÁ
Tréninky přípravky
každé pondělí od 17:00 – 18:00 minipřípravka
každé pondělí od 18:00 – 19:00 přípravka
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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.
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)
Mikuláš a čerti
Ve středu 05.12.2018 proběhla tradiční akce „Mikulášská nadílka“ deštenským dětem.
Vypravili jsme tři party čertů vedené Mikulášem a andělem, rozdali jsme 120 balíčků. Tímto
děkujeme všem, co se na této akci podíleli.
Pavel Kučera, předseda TJ Sokol Deštná, z.s.
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9. ročník turnaje ve stolním tenise
V tělocvičně města se konal 8. prosince 2018 již 9. ročník amatérského turnaje v pingpongu
amatérů. Zúčastnilo se ho 15 hráčů (z toho 1 hráčka a 2 děti).
Konečné umístění:
01) Michal Vichra
02) Jan Bartůněk
03) Miloš Růžička
04) Miroslav Blažek
05) Petr Talián
06) Milan Marton
07) David Šašek
08) Roman Šindelář
09) Jaroslav Rataj
10) Martin Kostříž
11) Milan Šindelář
12) Ludvík Vrána
13) Tomáš Chvátal 14) Daniel Chvátal
15) Romana Chvátalová
Děkujeme všem účastníkům a sponzorům. Těšíme se na další ročník.
David Šašek a Petr Talián

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

Novoroční fotbal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hokejová reprezentantka Martina Zedníková z Deštné slavila další úspěch:
Ve dnech 13. až 15. prosince 2018 odehrála česká hokejová reprezentace v rámci přípravy
na mistrovství světa ve Finsku další turnaj v rámci Euro Hockey Tour, tentokrát v Příbrami.
Českým reprezentantkám turnaj vyšel velmi dobře, protože vyhrály dva ze tří zápasů a díky
lepšímu vzájemnému duelu s Norskem mohly zvednout nad hlavu pohár za první místo!
Martina Zedníková hrála na levé obraně ve třetí pětce a zasloužila se svojí druhou asistencí
o vůbec první gól naší hokejové reprezentace na tomto turnaji. Martina hraje v obraně již od
juniorských let se svou kamarádkou z University of Vermont (USA) Samanthou Kolowrat.
Výsledky: ČR – Francie 3:1, ČR – Norsko 2:0 a ČR – Rusko 2:4.
Konečné pořadí: 1. Česká republika,
2. Norsko, 3. Rusko a 4. Francie.
Pro Českou ženskou reprezentaci to
bylo vůbec první vítězství na
turnajích Euro Hockey Tour. Ve
stejném termínu hrál český národní
hokejový tým mužů turnaj v Moskvě
Channel One Cup a skončil na rozdíl
od žen úplně poslední… Na
fotografii je Martina (vpravo)
s pohárem za vítězství na turnaji v
Příbrami spolu s další obránkyní
národního týmu Monou Meshkati z
Durhamu West Kanada.
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