PROSINEC 2017

28. ROČNÍK

CENA 10 Kč

Členové Sboru dobrovolných hasičů Deštná ozdobili vánoční strom u kostela svatého Ottona.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři Zpravodaje Deštenska,
prosinec je zde a s ním i konec dalšího roku. Snad se vám v letošním roce
dařilo dle vašich přání a do nového půjdete plni optimismu a očekávání. Za
město Deštná vám přeji kouzelné Vánoce, šťastné svátky a do nového roku
jen to nejlepší, ať se vás drží štěstí a zdraví.
Přinášíme vám opět zpravodaj plný zajímavostí a informací, přeji
příjemné čtení.
V listopadu zasedalo Zastupitelstvo města Deštná v pondělí 27.11. Na programu bylo 9
bodů. Zastupitelé se sešli v počtu sedmi.
V rámci odpadového hospodářství byla krátce zmíněna debata, která zasedání
předcházela, byla přednesena informace o Poptávkovém řízení na svozovou firmu, kdy
byla věc postoupena právnímu zástupci města. Na dalším zasedání bude tento bod opět
projednán.
Projednali jsme prodej části pozemku 2256 v Tenisové ulici.
Informovali jsme o uskutečněných akcích Mikroregionu Jindřichohradecko – nákup
prodejních stánků a školení pro obce a města.
Představena byla pracovní verze návrhu rozpočtu na rok 2018. Na rozpočtu a
Střednědobém výhledu rozpočtu se v těchto dnech intenzivně pracuje. Rozpočet i výhled
budou schváleny na konci prosince.
Ostatní body a další informace můžete získat na www.destna.cz nebo přímo na
podatelně města v zápisu.
Odpadové hospodářství
Město Deštná se rozhodlo pro rozšíření možnosti třídit odpady pro občany a majitele
nemovitostí v Deštné a Lipovce. V posledních letech se stávalo, že kontejnery na
svozových místech nedostačovaly, lidé si museli hlídat den odvozu odpadu, aby stihli vše
vyhodit nebo se odpad povaloval kolem kontejnerů. Právě z těchto důvodů jsme se
rozhodli pro svoz odpadu přímo od nemovitostí. Svoz plastu a papíru bude probíhat
každých 14 dní v plastových pytlích, které vám budou společně s čárovými kódy a novou
známkou (kódem) na popelnici pro komunální odpad dodány přímo do domácností. Do
pytlů či jiných nádob můžete třídit i jiné druhy odpadu – kov, oleje, …, kdy bude vše také
odvezeno na sběrné místo, které se chystáme zbudovat za městským úřadem (dnes
Stavikom). S možností více třídit přichází i novinka ve svozu komunálního odpadu, kdy se
mění frekvence svozu na 1x za 14 dní. Všechny informace o novém systému odpadového
hospodářství, o novém systému bodového systému pro ty, kteří odpadům předchází a pro
ty, kteří odpady třídí se můžete dozvědět na městském úřadě, na jednání zastupitelstva, na
webových či facebookových stránkách města. Nebojte se zeptat, i pro nás je tento systém
nový a musíme ho přizpůsobit potřebám občanů a města. Nezapomínejte odevzdávat
odpadového dotazníky.
Město pořídilo přes Svaz měst a obcí Jihočeského kraje kompostéry. Stále je k mání 8
kusů o velikosti 850 litrů. Hlásit se mohou i ti, kteří kompostér od města již mají a
nedostačuje jim.
David Šašek, DiS., starosta
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jubilantům k významným narozeninám
Panu
Paní
Paní
Paní
Panu
Panu

Bohumilu
Růženě
Dagmar
Marii
Jiřímu
Radku

Vainerovi
Píglové
Helebrandové
Marešové
Rozsívalovi
Uchytilovi

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

Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Do obce vítáme
Paní
Janu Gazdíkovou
Manžele Zuzanu a Vladimíra Kalimonovy se synem Václavem a dcerou Zuzanou
Našim novým občanům přejeme, aby v Deštné nalezli nový domov a byli zde spokojení.
Blahopřáli jsme

Květoslava Čenkovicová oslavila 85. narozeniny
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Antonín Kolář oslavil 80. narozeniny. Na fotografii je s manželkou Marií.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZPRÁVA TECHNICKÉHO ÚSEKU MĚSTA DEŠTNÁ
Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a jejich dostupnost:
SBĚRNÉ MÍSTO u školní kuchyně bude otevřeno v prosinci pouze po zavolání na
telefon 607 937 291 – P. Kučera.
ZDE VYBÍRÁME:
Elektroodpad (lednice, pračky, sporáky, televize, počítače, monitory, vysavače,
mobily, mikrovlnky, atd.).
Baterie, barvy, spreje, železný odpad, žárovky a zářivky.
Malé elektrospotřebiče je možné také odložit do kontejneru u zadního vchodu do KD a do
kontejneru ve vestibulu MěÚ.
OSTATNÍ ODPADY – druhy a místa k odevzdání
Oblečení, lůžkoviny, ručníky, přikrývky, plyšové hračky, kabelky, batohy a obuv –
vše čisté a zabalené je možné odevzdávat kdykoliv do označeného kontejneru u zadního
vchodu do KD a v Zahradní ulici.
Plast, papír, sklo – do kontejnerů rozmístěných po celém městě a v Lipovce, prosíme o
řádné třídění odpadů podle jednotlivých druhů.
Větve a klestí bez kořenů a země – prostor u transformátoru výjezd na Červenou Lhotu.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad – hnědé popelnice pro domácnosti a
hnědé kontejnery rozmístěné u ostatních kontejnerů. Svoz v průběhu zimních měsíců bude
pravděpodobně v těchto termínech:
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Prosinec: pátek 15.12.2017
Leden: pátek 19.01.2018
Únor:
pátek 16.02.2018
Březen: pátek 16.03.2018
Dle počasí vás o vývozu bio odpadu budeme informovat rozhlasem.
Tonery a cartridge z tiskáren – box ve vestibulu na MěÚ.
Oleje a tuky – v Zahradní ulici, u zadního vchodu do KD a v ulici Stránská u mostu přes
Strouhu jsou umístěny zelené popelnice na sběr olejů a tuků. 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.
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST
Město Deštná přijme pracovníka do pracovního poměru na práce v komunálních službách
od 01.03.2018. Náplň práce: zednické práce, výkopové práce, práce v lese, truhlářské
práce, vodoinstalatérské práce, sečení křovinořezem a sekačkou, úklid, a další. Požadavky:
řidičský průkaz sk. B, vstupní lékařská prohlídka. Výhodou: řidičský průkaz sk. C a T,
svářečský průkaz, osvědčení o obsluze motorových pil, a jiné. Nabízíme: 25 dní dovolené,
pracovní poměr na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, 3 měsíční zkušební doba,
platové zařazení dle přílohy č. 1 Nařízení vlády 341/2017 platová třída 6, platový stupeň
bude určen dle praxe, možnost osobní ohodnocení. Příspěvky na obědy, telefon, kulturu a
vitaminové prostředky. Své žádosti s profesním životopisem podávejte do podatelny MěÚ
Deštná či na email podatelna@destna.cz nejpozději do 29.12.2017 do 10 hodin, na později
dodané žádosti nebude brán zřetel.
Výpis prací technického úseku města Deštná v listopadu 2017:
V ulici Svatojánská bylo zprovozněno druhé solární svítidlo veřejného osvětlení. Další
rozšíření, tentokrát již napojené na elektrickou síť, jsme zprovoznili o jedno svítidlo u
dolního vjezdu do Aquary, dále tři nová svítidla v ulici Stránská a další tři se připravují
v ulici Zahradní. Na hřbitově jsou osazeny obrubníky od márnice směrem k urnovému
háji, dodělává se odvodnění a instalace nového stojanu na vodu. Dále se na hřbitově
provádí likvidace starých opuštěných hrobů. V ulici Zahradní začalo rozšíření vodovodu a
kanalizace pro dvě nové stavební parcely, vodovod bude prodloužen o cca 80m a
kanalizace vzhledem k převýšení bude řešena tlakově. Dále pak provádíme pravidelnou
údržbu cest, chodníků, budov, vodovodu a úpravny, kanalizace a ČOV a všeho dalšího
nutného pro bezproblémový chod Deštné a Lipovky.
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Tlaková kanalizace
Upozornění pro majitele nemovitostí, kteří mají tlakovou kanalizaci. V rámci běžné
údržby šachty tlakové kanalizace je nutné 2 – 4 krát ročně (nebo dle potřeby) ostříkat
(omýt) čidla, která spouštějí čerpadlo. V případě, že se čidla nebudou čistit, hrozí přetečení
šachty nebo zpětné natečení kalů do domu, popř. spálení čerpadla.
Palivové dřevo
Ceny palivového dřeva:
Měkké dřevo (smrk, modřín, borovice, topol, lípa, atd.)

700 Kč/prm
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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 rok.
Vedoucí technického úseku Pavel Kučera
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEŠTNÁ
Advent ve škole
Rok s rokem se sešel a je tu opět adventní čas, v němž se
připravujeme na oslavu Vánoc. Měl by být pokojným obdobím bez
zbytečného shonu a šíleného nakupování. Navodit pokojnou atmosféru se budeme snažit i
žákům v deštenské škole.
12. prosince nás čekají tradiční vánoční dílny. Srdečně zveme od půl čtvrté všechny děti,
rodiče a přátele školy na společné setkání, na němž mohou nejenom děti uplatnit tvořivost
a šikovné ruce. 19. prosince proběhne ve škole výukový program, který žákům připomene
podstatu vánočního období. Vše pak zakončíme třídními besídkami a společným zpíváním
koled na schodech školy.
Vážení spoluobčané přeji vám jménem Základní a Mateřské školy Deštná pokojný advent,
krásné vánoční svátky a štěstí a zdraví v novém roce.
Mgr. Petr Šulc, ředitel
Divadelní představení v Táboře
Dne 13.11. shlédli žáci 1. - 4. roč. hru „Komáři se ženili aneb ze života obřího hmyzu“.
Komáří život je velmi krátký. Největším nepřítelem je pro ně člověk. A jak to doopravdy
chodí ve světě hmyzu, nám předvedli herci z Naivního divadla Liberec. Představení
nadchlo svým humorným a napínavým dějem, rozmanitými kostýmy a kulisami z říše
hmyzu. Hra končila svatbou, při které zazněla známá píseň „Komáři se ženili“. Kromě
komárů zde vystupovalo klíště, pavouk, světluška aj. Divadlo se moc líbilo a těšíme se na
další.
Mgr. B. Bednářová
Táborské divadlo
V pondělí 13.11. vyrazil 1. stupeň naší základní školy do Tábora. Účelem cesty byla
návštěva zdejšího divadla. Divadelní hra, na kterou jsme se jeli podívat, se jmenovala:
Komáři se ženili aneb ze života obtížného hmyzu. Zajímavé bylo zpracování postav, kde
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zaujala např. blecha nebo klíště. Představení bylo hezké a dětem se moc líbilo. Nakonec
chceme poděkovat sdružení SRPDŠ za příspěvek na tuto pěknou kulturní akci.
Mgr. Zuzana Géblová
Divadlo Tábor
V úterý 21. listopadu jsme se žáky 5. – 8. ročníku navštívili Divadlo Oskara Nedbala
v Táboře a zhlédli divadelní hru Amundsen kontra Scott v podání hostujícího divadla
Drak. Hra byla volně inspirována deníkem britského polárníka a námořníka Roberta
Falcona Scotta, který se roku 1910 vydal na strastiplnou výpravu s jediným cílem – dobýt
jižní pól. Ten samý cíl měl ale i norský polárník Amundsen…
Představení bylo opravdu nápadité, hra mistrně kombinovala herecký projev se stínovým a
loutkovým divadlem. Vše bylo doprovázeno promítáním dobových fotografií a ukázek ze
Scottova deníku a hlavně velmi krásnou a snivou živou hudbou.
Takto působivě ztvárněný příběh se nám velmi líbil.
Děkujeme SRPDŠ za uhrazení vstupenek.
Mgr. H. Tomšů
MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ
Co se dělo v MŠ v měsíci listopadu
Měsíc listopad nám již přinesl první sněhovou nadílku a ve školce se nesl ve
znamení teplého oblečení, příjezdu sv. Martina na bílém koni, zdravého týdne a také jsme
poznávali své tělo. Na vycházkách jsme pozorovali první plíživé krůčky zimy.
Třída „Broučků“ se rozhodla, že na sv. Martina upeče svatomartinské rohlíčky.
Rohlíčky děti s paní učitelkou naplnili marmeládou a pěkně umotali. Broučky společná
práce moc bavila a my jsme měli nádherně provoněnou školku.
Ve třídě „Soviček“ jsme se v týdnu zdraví učili poznávat ovoce a zeleninu a
společně jsme si udělali výborný ovocný salát. Tvořili jsme ho z ovoce, které jsme si
přinesli z domova. Díky tomu se nám sešla spousta druhů ovoce, které jsme společně
ochutnali. Výsledek naší snahy jsme si s nadšením vyfotili.
V tomto měsíci skončil kurz bruslení. Děti dostaly za svou snahu pěkné diplomy a
na památku se společně i s trenéry vyfotily. Nyní se již třída „Broučků“ těší na 7. prosince,
kdy zahájí kurz plavání.
V posledním listopadovém týdnu jsme ve školce zhlédli cirkusové představení.
Všichni jsme se od srdce zasmáli a některé děti dokonce klaunům pomáhaly s kouzly. Po
představení jsme se již začali pomalu připravovat na advent.
Listopadové akce v MŠ: pečení svatomartinských rohlíčků, ovocný salát, týden zdraví,
poznávání těla a tvoření sádrové kostry, ukončení kurzu bruslení, kurz anglického jazyka,
cirkusové představení, adventní přípravy.
Z celého srdce bychom chtěli poděkovat našim sponzorům za dary. Děkujeme!
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Všem vám přejeme krásné a pohodové prožití Vánoc a do roku 2018 hlavně zdraví, štěstí a
lásku!
To vše Vám přejí učitelky MŠ
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ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ A MŠ DEŠTNÁ
Nabízíme občanům, důchodcům, maminkám na MD, rekreantům a ostatním stravování ve
Školní jídelně Deštná nebo případně i rozvoz obědů. Cena jednoho oběda je 61 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 PROSINEC 2017
06.12. ST
07.12. ČT
08.12. PÁ

Vločková
Čočková
S mas. rýží

Mexický guláš, knedlík, čaj
Plněná treska, brambor, mrkvový salát, čaj
Dukátové buchtičky s vanilk. krémem, čaj

11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Hrášková
Pórková
Krupicová
Fazolová
Česneková

Plovdivské maso, těstoviny, čaj, moučník
Krůtí nudličky, rýže, čaj
Svíčková na smetaně, knedlík, čaj
Smažený vepř. řízek, brambor, obloha, čaj
Zapeč. těstoviny s uz. masem a brokolicí, zel. sal.

18.12.
19.12.
20.12.
21.12.
22.12.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Rybí
Rajská
Hrachová
Z fazol. lusků
Z vaj. jíšky

Bratislavské vepř. plecko, knedlík, čaj
Hovězí maso na česneku, bramb. kaše, okurka
Kuřecí kostky na kmíně, těstoviny, čaj
Džuveč, okurkový salát, čaj
Bramborový guláš, chléb, čaj

KNEDLÍK

KNEDLÍK

**************************
*********************************************************
**********
PŘEJEME VŠEM STRÁVNÍKŮM KRÁSNÉ VÁNOCE A DO
NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A POHODY.
VAŠE KUCHAŘKY.
*****************************************************
**************
*******************************************

Z NAŠÍ KNIHOVNY
Vážení čtenáři, opět se přiblížil prosinec a s ním adventní čas. V
domácnostech začíná ta správná předvánoční „pohoda“, kdy se děti
nemohou dočkat Mikuláše s čerty a potom - to neuvěřitelně dlouhé
čekání na vánoční nadílku! Ženy naopak začínají propadat panice, co je
ještě třeba nachystat a na co se nesmí zapomenout. Ale ruku na srdce.
Stojí ten shon za to? Co se pokusit přehlédnout masáž obchodů a zkusit toto období
zasvětit rozjímání, radosti, či vzpomínkám a užívat si pohodu měsíce, který voní vanilkou
a jehličím. Měsíce, který by mohl být zasvěcen setkávání nejen přátel, ale třeba i pokusům
udělat si čas na vyprávění stařenek a stařečků o starých zašlých časech, kdy byli oni mladí.
Prožít svátky se zvyky, rituály i věštbami, které jsme si přinesli z dětství.
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Setkání s dětmi
I my chceme toto poselství vánoc dodržet a proto, tak jako
každoročně, plánujeme vánoční věčírek plný her a soutěží se
spoustou legrace, povídání, vánočních zvyků a s ochutnávkou
vánočního cukroví. Na večírek jsou zvány všechny děti, kterým to
rodiče dovolí a které přinesou od rodičů podepsaný souhlas.
Sejdeme se v knihovně 8. prosince 2017 v 17.00 hodin, pobudeme
zde do 20.00 hodin. Nezapomeňte si s sebou přinést hrnečky na čaj.
Už teď se na vás na všechny těšíme.
Uzavření knihovny
Jako každý rok bude i letos knihovna mezi svátky uzavřena. Poslední výpůjční den v
letošním roce bude čtvrtek 21.12.2017 v obvyklé době a znovu se na
vás budeme těšit v novém roce v úterý 02.01.2018.
Na závěr vám všem přejeme krásné svátky plné klidu, radosti,
pohody a lásky a do nového roku přejeme hlavně zdraví a radost z
malých i větších úspěchů v práci i osobním životě.
LiSt

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
"Zatracený železo!"
Takhle nadával mladý tesař Tomáš Tůmů na půdě červenolhoteckého
zámku, když se několikrát uhodil do nohy o nějaké železo, trčící v podlaze.
Nyní na chvíli opustím rozzlobeného tesaře, abych uvedl situaci od
počátku. Bylo to snad v roce 1938, když správce panství Červená Lhota zjistil, že v krovu
zámecké střechy jsou některé trámy nahnilé. Pochopitelně Jan kníže Schönburg –
Hartenstein, majitel zámku a velkostatku, nařídil dát střechu do pořádku. Správce vybral
spolehlivou partu tesařů Tůmů z Deštné (z čp. 165).
Společně obhlédli závady, starý Tůma navrhl způsob opravy, potřebné dřevo a vypočítal
náklady. Pan kníže plány schválil a mistři se dali do díla. Byla nutná i spolupráce s
pokrývači, kteří museli část střechy sejmout. Dřina byla s dlouhými trámy, taženými na
střechu ze zámeckého nádvoří.
Po několika týdnech pilné práce byl krov a střecha jako nové. Právě při posledních
tesařských úpravách na zámecké půdě došlo k poslednímu bolestivému Tomášovu
zakopnutí o nějaké železo v podlaze.
Rozzlobený tesař udeřil pantokem (sekerka) do onoho železa, ozvalo se cinknutí a
překážka zmizela. Současně tesaři zaslechli dutou ránu zdola. Netrvalo dlouho a po
schodech na půdu přichvátal zámecký komorník: "Chlapi, co děláte? Vždyť v pokoji pod
váma spadl skleněný lustr!"
Ukázalo se, že ono "zatracené železo" byl litěný šroub skrze strop, držící zmíněný lustr!
Jak tesaři celou záležitost vyřešili, již ústní podání neříká.
F.K.
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KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS
Oznamujeme zatím známé akce v KD Deštná:
09.12.2017 Setkání dříve narozených
16.02.2018 Agra ples
16.12.2017 Parkán vánoční zábava
03.03.2018 Goldoniáda – DS Jablonský
31.12.2017 Silvestr
17.03.2018 Myslivecký večírek při svíčkách
13.01.2018 Hasičský ples
01.04.2018 Velikonoční zábava
02.02.2018 Farní bál
21.04.2018 Brutus koncert
10.02.2018 Masopust
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------PF 2018
Místní organizace Českého rybářského svazu v Deštné si váží spolupráce a podpory,
jež se jí dostalo v uplynulém období od řady organizací, podnikatelů i spoluobčanů, za což
všem srdečně děkujeme.
Členové Petrova cechu k vám touto cestou přicházejí
s přáním radostného a příjemného prožití vánočních svátků a
do nového roku přejí všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a
rodinné pohody.
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Proud skvělé muziky 24 hodin denně,
aktuálních informací nejen z našeho
regionu, kulturní tipy, soutěže, mediální
podpora kulturních i sportovních akcí,
reklama, písničky na přání, ale také
zajímaví hosté, to je Vaše rádio, Rádio
Česká Kanada. Vysíláme již druhým
rokem na území České Kanady a jsme rádi, že i ty si nás naladíš a staneš se naším
fanouškem. Pokud se chceš o nás dozvědět víc, otevři internet a koukni na naše stránky.
http://www.radioceskakanada.cz/
https://www.facebook.com/radioceskakanada/
https://www.instagram.com/radioceskakanada/
https://www.youtube.com/channel/UCNYOmwslECIHy2Al8WgxewQ

Rádio Česká Kanada přeje všem svým posluchačům šťastné a veselé Vánoce, prožité
v kruhu rodinném a do nového roku jen samou skvělou muziku.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poděkování
V pátek 24. listopadu 2017, navštívil náš Senior klub z Chlumu u Třeboně divadelní
představení Brouk v hlavě. Děkujeme "Spolku divadelních ochotníků Deštná" za příjemný
a hezký kulturní večer, který se nám čtyřiceti účastníkům autobusového zájezdu velice
líbil.
Zároveň vyjadřujeme velký obdiv vám účinkujícím a všem, kteří se podíleli na přípravě
představení. Jistě to zabralo mnoho času osobního volna, odříkání a starostí, hlavně panu
režisérovi vše toto skloubit dohromady.
Přejeme vám mnoho dalších divadelních úspěchů, které jste z našeho pohledu přivedli již
na profesionální úroveň a těšíme se na vaše další divadelní hry u vás v Deštné, které si
pochopitelně nenecháme uniknout.
S pozdravem Senior klub z Chlumu
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Milí čtenáři,
nastal již měsíc prosinec, tajemný čas očekávání splněných přání a radosti se svými
blízkými a též společných prožitků štěstí o Vánocích. Nejvíce si těchto svátků užijí děti,
ale i my, starší, můžeme žít v hezkých představách a vzpomínkách na své mládí. Více než
dárky už je pro nás důležitější zdraví a určité pohodlí. Já osobně si každý rok ráda
vzpomínám, jak jsme byli s bratrem, rodiči a prarodiči o těchto svátcích všichni šťastni.
Myslím, že láska a blízkost lidí mají velkou cenu nejen o Vánocích. Vzhledem k tomu, že
jsem už do deštenského zpravodaje napsala několikrát, jak se slavily Vánoce v Deštné,
spokojím se jen s upřímným přáním všem, aby Vánoce prožili v klidu a radosti ze života.
Nyní bych se ráda vrátila k zajímavým názorům v knize návštěv z letošní výstavy
„Výtvarníci Deštenska a širokého okolí“. Bylo zde uvedeno mnoho pochval, ale i různé
žertovné poznámky, které uvedu ve zkrácené formě:
- děkujeme za příjemné zážitky a setkání s výtvarníky a příznivci umění
- velmi se nám líbil patchwork paní Vilmy Szutové, obrazy Jitky Šámalové z Lodhéřova,
Evy Kadlecové a Martiny Rudolfové – Váchové. Též jsme ocenili průvodní slovo Evy
Kadlecové, která nás podrobně seznámila s vystavujícími a rovněž děkujeme za
výborné občerstvení
- výstava je velmi pěkně uspořádána, výborná díla Josef Achrer, Vilma Szutová a Libuše
Horáková. Blahopřeji všem vystavujícím
- toto je krásná výstava, líbily se nám obrázky Martiny a Hany Rudolfových – jen tak dál
- děkujeme za krásné vzpomínky na mládí prožité v Deštné, které nám výstava připomíná
- Báseň:
Výtvarnice na dvorku, věnuje se patchworku
Než sešije čtyři deky, trvá jí to celé věky
Ale potom jásá, jaká je to krása
Váš Básník
- překrásné jsou fotografie Josefa Bӧhma
- žáci 8. třídy ZŠ v Deštné s učitelským doprovodem
- při příležitosti srazu spolužáků ze ZŠ Deštná: Sešli jsme se po 60 letech po ukončení
školy v Deštné. Výstava nám oživila vzpomínky na dětství, na báječné učitele a na milá
místa našeho rodiště. Děkujeme všem za hezký zážitek
Na závěr bych vás ráda pozvala na malé hudební
vánoční setkání v kostelíčku sv. Jana Křtitele
v Lázních v Deštné dne 26.12.2017 od 15 hod.
Protože letos je předpovídána tuhá zima, bude
vánoční setkání ve vánočně vyzdobeném
kostelíčku jen symbolické, můžeme si všichni
zazpívat vánoční koledy a někteří naši členové
nám zahrají a zazpívají sólo. Ochutnáme i
léčivou svatojánskou vodu.
Ve dnech 25. a 26.12. (11-16 hod.) bude otevřen
kostel sv. Jana Křtitele k nahlédnutí přes mřížoví.
Za hudební soubor sv. Jana Křtitele vás všechny zdraví Eva Kadlecová
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LISTOPAD V LETECKÉM MUZEU
DEŠTNÁ OČIMA KHL
Uplynulý měsíc patřil z pohledu naší klubové práce v
Leteckém muzeu Deštná k důležitému přípravnému
období, nezbytnému pro plánování a následné „zimní“
realizaci nových projektů. K hlavním myšlenkám patří rozšíření expozice poválečného
československého vojenského letectva, úprava prezentace letců z Jindřichohradecka a
zároveň část věnovaná válce našich dědů a pradědů z období I. světové války. Nezbytným
pro všechny expozice je však zabezpečení výstavních prostor kamerovým systémem. S
tímto a dalšími informacemi se zúčastnil za náš Klub kolega Radek Novák jednání
20. listopadu s vedením Městského úřadu v Deštné. Věříme, že právě tyto úpravy výrazně
přispějí k navýšení návštěvnosti muzea a zároveň nutnému zabezpečení vystavených,
často unikátních exponátů.
Členové Klubu se v pátek 10. listopadu zúčastnili v Jindřichově Hradci pietních oslav
Dne veteránů světových válek. Akce byla pořádána 44. lehkým motorizovaným praporem,
zúčastnilo se jí bezmála osmdesát lidí všech věkových kategorií. Mimo pietního aktu na
městském hřbitově u pomníku jindřichohradeckého 75. pěšího pluku, byla do podstavce
kamenného kříže z kóty 363 od ukrajinského Cebrova vložena mramorová urna s prstí
země z této památné lokality. Prsť přivezli členové „Expedice Hodov 2017“ pořádané
Klubem historie letectví Jindřichův Hradec v polovině července letošního roku. Do kříže
se tak vrátila krví nasáklá země, která pamatuje těžké boje našich předků z let 1915 až
1916, z nichž zde mnozí položili své mladé životy. Jsme velice rádi, že se na tyto muže
nezapomnělo i s odstupem více než sta let.
V pátek 24. listopadu 2017 se v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka
uskutečnila poslední beseda, kterou Klub historie letectví Jindřichův Hradec v tomto roce
pořádal. Pozvání na ni přijal devadesátičtyřletý plukovník letectva Alois Dubec
z Luhačovic. Jeho vojenská kariéra začala během války, v říjnu 1941 se stal příslušníkem
protektorátního Vládního vojska, s nímž byl v květnu 1944 přemístěn do severní Itálie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Deštenska
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Odtud se dostal na podzim ve skupině dezertérů, odmítajících službu Hitlerovi, do
italských Alp, následně do Švýcarska a nakonec přes Francii do Velké Británie. Zde byl
nejprve v lednu 1945 zařazen k Náhradnímu tělesu a později do řad britského Královského
letectva v hodnosti AC 2 (nováček). Po vítězném konci války byl v srpnu 1945 s ostatními
našimi letci přesunut do svobodného Československa, kde ho však po únoru 1948 čekal
útisk a pronásledování komunistickým režimem. V 60. letech 20. století emigroval do
Švýcarska, odkud se do rodné vlasti natrvalo vrátil až v polovině 90. let. Za svou
především osvětovou činnost a snahu o uchování památky čs. válečných letců byl Alois
Dubec v říjnu 2016 oceněn prezidentem republiky Milošem Zemanem a z jeho rukou
obdržel Řád bílého lva.
Součástí páteční akce byly dvě samostatné události. První z nich byla vzpomínka na
plukovníka letectva Arnošta Poláka, letce slavné 311. čs. bombardovací perutě RAF a také
dlouholetého přítele Klubu historie letectví, který zemřel 27. října 2017 ve Velké Británii.
V druhé části následovalo ocenění předávané starostou Stanislavem Mrvkou. Pamětní
medaili s certifikátem vydanou ke 100. výročí bitvy u Zborova obdržel za dlouholetou
spolupráci s Klubem plukovník Alois Dubec, dále Milan Synek, policejní specialista a člen
předsednictva IPA. Třetím oceněným byl student 7. třídy jindřichohradeckého gymnázia
Josef Vinš, který se v dubnu 2017 stal ve Velké Británii juniorským mistrem a
dvojnásobným vicemistrem světa ve stavbě plastikových modelů s vojenskou válečnou
tématikou. Pamětní medaili vydal v říjnu 2017 Klub historie letectví za podpory města
Jindřichův Hradec.
Máte-li zájem dozvědět se více o činnosti našeho Klubu historie letectví Jindřichův
Hradec, pak navštivte webové stránky: khl-jhradec.cz.
Krásné Vánoce a šťastný vstup do nového roku vám všem přeje
Vladislav Burian
a Klub historie letectví Jindřichův Hradec

Na besedu do Jindřichova Hradce zavítal až z Luhačovic devadesátičtyřletý plukovník
letectva Alois Dubec, nositel řady československých i spojeneckých vyznamenání, včetně
Řádu bílého lva. (Foto: Josef Böhm)
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Pamětní medaile předával starosta města Stanislav Mrvka (druhý zprava) a za Klub
historie letectví Vladislav Burian (uprostřed). Ceny převzali Alois Dubec, Josef Vinš
(druhý zleva) a Milan Synek. (Foto: Josef Böhm)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DEŠTNÁ
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Deštná - aktuálně
Ve čtvrtek 09.11. v 15 hodin 35 minut byla naše jednotka povolána operačním střediskem
k požáru na zámku Červená Lhota. V tomto případě se jednalo o námětové cvičení
organizované ve spolupráci HZS J. Hradec a Památkového úřadu. Naše jednotka se dle
předpokladu dostavila na místo jako první a měla za úkol provést průzkum budovy,
rozvinutí dopravního vedení B a jednoho útočného proudu C do druhého podlaží zámku.
Jednotka z Pluhova Žďáru zřídila na hrázi Zámeckého rybníka čerpací stanoviště k plnění
cisteren. Jako třetí se cvičení zúčastnila jednotka HZS J. Hradec. Při cvičení se potvrdila
nepříjemná skutečnost, že ač se jedná o
zámek uprostřed rybníka, jediná
možnost jak dopravit hasební vodu do
objektu je po poměrně úzkém mostě.
Po ukončení cvičení měli všichni
zasahující možnost si prohlédnout
interiér zámku, včetně veřejnosti
nepřístupných prostor a seznámit se tak
se všemi prostory pro případný ostrý
zásah. Doufám, že tyto vědomosti
nikdy nevyužijeme v praxi.
Sbor dobrovolných hasičů Deštná - aktuálně
V sobotu 2. prosince jsme jako každý rok
ozdobili vánoční strom v parku u kostela.
Zdobení proběhlo neobvykle v odpoledních
hodinách, protože bezprostředně poté se
konala výroční valná hromada sboru.
Doufáme, že v rámci možností se ozdobení
vánočního stromu povedlo, a že instalované
osvětlení zůstane na svém místě a
nepoškozeno až do svátku Tří králů.
Letošní poslední akcí SDH bude již tradiční příprava občerstvení na slavnosti rozdávání
Betlémského světla ve středu 20. prosince od 16 hodin.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám jménem sboru i jménem svým poděkoval
za přízeň, kterou Sboru dobrovolných hasičů Deštná věnujete a popřál vám krásné a
nerušené prožití svátků vánočních a do nového roku jen to nejlepší.
Za Sbor dobrovolných hasičů Deštná
Ing. Petr Janota, starosta SDH Deštná
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LÉKÁRNA DEŠTNÁ

Lékárna Deštná děkuje za vaši přízeň v letošním roce. Do nového
roku přejeme vše krásné.
LÉKÁRNA Deštná
nám. Míru 15
Telefon: 608 166 116
e-mail: destna@medipharma.cz

Oznamujeme uzavření lékárny:
27.12.2017 – 29.12.2017.
Naposledy bude otevřeno 22.12.2017.
V novém roce otevíráme 02.01.2018.

Otevírací doba: každý den mimo středy od 7:30 do 13 hodin
Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Rok 1977 - podniky v Deštné - 2. část roku 1977
Provaznická výroba
Družstvo lidové umělecké výroby Lomnice nad Lužnicí,
provaznická provozovna Deštná. Průměrný roční stav
stálých pracovníků měla provozovna 47 osob. Vzhledem k tomu, že bylo každý měsíc
zaměstnáno několik brigádníků z řad důchodců, kteří nebyli vedeni na plný pracovní
úvazek, byl skutečný stav pracovníků vyšší a koncem roku dosáhl 60 osob. V Deštné se
pracovalo ve dvou směnách a stav dílenských pracovníků se pohyboval kolem 20 osob a
ostatní osoby byly zaměstnány jako domácí dělnice na výrobu sítí a porodních provazců
na telata. Ve složení výroby došlo během roku k určité změně, začalo být vyráběno větší
množství sítí na úkor provazů. Již podruhé šly výrobky z Deštné z této provozovny na
vývoz, a sice 1 800 kusů konických švihadel 2,5 m dlouhých, do Francie. Dále byla
poměrně velká poptávka po sítích houpacích, autolanech, rohožkách a motouzech na
balení. Pokles byl zaznamenán hlavně u zemědělských provazů. Provozovna zpracovávala
každý rok asi 100 tun materiálu - vláken. Každým rokem byl zaznamenáván přesun
z klasických vláken na vlákna umělá. Průměrný výdělek na pracovníka byl 1 826 Kčs,
avšak u dílenských pracovníků byl výdělek vyšší a u domácích nižší oproti průměru.
Čalounictví
Průmyslový kombinát Dačice, čalounická provozovna Deštná. Stav zaměstnanců se
nezměnil, celkem 13 osob. Plán výroby byl splněn na 110% a bylo dosaženo
4 590 000 Kčs, z toho byly tržní fondy 4 260 000 Kčs a tržby pro obyvatelstvo 310 000
Kčs. Produktivita práce (hodnota zboží vyrobená za rok jedním zaměstnancem) byla
v roce 1977: 353 384 Kčs. Průměrná mzda byla 2 280 Kčs.
Hlavní druhy výrobků:
Druh:
cena v Kčs:
vyrobeno kusů:
Pohovka OR
810,1 641
Pohovka IDEÁL
1 400,630
Lavice
1 200,2450
Křesla
500,123
Matrace
620,864
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Výrobky byly dodávány do celého Československa, na Slovensko byly zasílány vlakem a
jinak byly rozváženy autem jak podnikovým z Dačic, tak i pronajatým od JZD Deštná. Za
dopravu platila provozovna ročně asi 150 000 Kčs. Reklamace na výrobky nebyly.
Sodovkárna
V roce 1977 se vyrobilo 49 025 hektolitrů limonád. V některých okolních sodovkárnách
docházelo ke změnám - byla dána do provozu nová sodovkárna ve Veselí nad Lužnicí
s láhvemi o obsahu 0,33l a dále došlo k zastavení výroby v sodovkárně v Táboře, kde
probíhala rekonstrukce. Také se změnila odbytiště, neboť sodovkárně v Deštné byl
odebrán táborský okres a naopak přidělen okrsek se Stráží nad Nežárkou a Lomnicí nad
Lužnicí. Doprava se snížila o 1 auto, neboť do Deštné bylo přiděleno auto Škoda 706
s prodlouženým valníkem. Stav zaměstnanců byl v tomto roce 25 osob.
Připomínka - v rádiu České Budějovice vysílají pořad, který se jmenuje „Rodinná
abeceda, aneb jak si rozumíme“ a anketou mezi dětmi, rodiči a prarodiči zjišťují znalost
starých nebo nových slov (např. valcha, piksla, selfie nebo mimoň). Při dotazu: „Co to
byla deštenka?“ starší lidé odpovídali, že svého času velmi dobrá minerálka.
Z kroniky vybrala J. Vichrová
Citát nakonec:

Chceš číst v nejstarší knize?
Vzhlížej v noci k hvězdné obloze.

Babler

SPORT
Tréninky fotbal – každé pondělí v tělocvičně
17:00 – 18:00 děti od 8 až 11 let
18:00 – 19:00 minipřípravka 5 až 7 let
Tělocvična
Rozpis všech sportů a cvičení probíhajících v tělocvičně najdete na tomto odkaze:
http://www.destna.cz/zveme-vas/rozpis-telocvicny-2017.
8. ročník turnaje ve stolním tenise
1. Michal Vichra
2. Jiří Hrubý
3. Jan Bartůněk
4. Petr Talián

5. David Šašek
6. Adam Boček
7. Jiří Kalimon

Děkujeme všem za účast, děkujeme také všem sponzorům a těšíme se na 9. ročník.

Sauna v kabinách Sokola každou
sobotu v 16 hodin pro ženy
a v 18:10 hodin pro muže.
Provozovatel Václav Traxmandl.
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INZERCE A JINÉ

European Trailer Systems s.r.o.
se sídlem v Kamenici nad Lipou
přijme výrobní dělníky na HPP
Nabízíme :
• Nadstandartní
o finanční ohodnocení včetně náborového příspěvku 5 000 Kč
o příspěvky zaměstnavatele na stravování, příspěvek na dojíždění/svoz do
zaměstnání atd.
o třináctý plat dle výsledků firmy (50% - 150%)
• Moderní prostředí rozvíjející se výrobní společnosti
• Práci vhodnou pro muže i ženy
Možnost i jako přivýdělek pro zaměstnané či brigáda pro studenty
V případě vašeho zájmu zasílejte své životopisy na e-mail marie.tumova@EdschaTS.com
nebo volejte na:
565 422 418 (paní Tůmová)
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FINANČNÍ PORADNA
Prosinec 2017
Často sjednáváme stavební spoření pro naše
děti s tím, aby měly lepší ,,začátky". Díky
změnám v hypotékách se už ovšem ,,lepší
začátky" mění na nutnost, bez které si vlastní bydlení nepořídí.
Dnes si asi ještě nedovedete představit, že vás brouček jednou
opustí, ale věřte, že přijde den, kdy ještě budete nadšeně
vyhlížet stěhováky. Díky tomu, že už není možné pořídit 100%
hypotéku a je potřeba mít naspořeno aspoň 20%, by se mohlo
stát, že bez spoření budete stěhováky vyhlížet marně. Je na čase
začít myslet i na sebe.
Za pár dní je tady další adventní
neděle, i když to v obchodech
vypadá, že Vánoce budou dřív než
Mikuláš, v domácnostech se
výzdoba teprve chystá. A svíčky
budou hořet o sto šest, věnce,
svícny, stromeček... jen mít ty svíčky spočítané a
nezapomenout některou sfouknout až půjdete spát nebo
odcházet z bytu, abyste nevyhořeli stejně jako klientka, které se
škoda vyšplhala na 480.000 Kč. Naštěstí byla pojištěná, ale i
tak pro ni Vánoce určitě nebyly veselé! Přihoďte do košíku i
hasičák, zkontrolujte pojistky a hurá na zdobení.
Přejeme vám všem pohodové Vánoce a do nového roku
2018 mnoho úspěchů.

Akropol asistent 775 157 057
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