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CENA 10 Kč

První školní den v deštenské Základní škole. Foto: Josef Bőhm.
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UZÁVĚRKA DALŠÍHO VYDÁNÍ JE V PÁTEK 27. ZÁŘÍ 2019!
Redakce je oprávněna články krátit nebo upravit. Příspěvky dopisovatelů a čtenářů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE
Vážení čtenáři,
začátek září je ve znamení prvních školních dnů, v průběhu měsíce začne
astronomický podzim a v prvních dnech měsíce se dočkáváme také
očekávaného deště a vody, která tak chybí. Začtěte se do zajímavých článků
našeho Zpravodaje, přeji vám příjemné čtení.
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Deštná se uskuteční v pondělí 30. září. V srpnu se
zasedání nekonalo, ale zastupitelé se sešli na pracovním jednání. Na těchto jednáních
probíhá hlavně diskuse a přípravy na zasedání. Projednány byly mimo jiné návrhy na
koupi a směny pozemků, záležitosti ohledně úložiště RO, připravujeme úklidovou akci,
začínají práce na rozpočtu a investicích města.
Více informací ze zasedání se můžete dozvědět ze zápisů, které jsou uloženy na MěÚ.
Od 1.12.2019 bude na MěÚ Deštná volné pracovní místo administrativní pracovník/nice –
matrikář/ka. Město přijme na tuto pozici nového pracovníka/pracovnici. Bližší informace
na MěÚ u starosty nebo na tel: 723 734 612.
Město vypsalo záměr na prodej 6 parcel v lokalitě Za školkou. Informace naleznete na
webových stránkách nebo na MěÚ.
Město Deštná nabízí pronájem 4 elektrokol. Cena výpůjčky je 200 Kč pro osoby starší 55
let a 300 Kč pro osoby mladší 55 let. Nově jsme pro tuto sezonu připravili dárkové
poukazy na pronájem 1 elektrokola, které můžete darovat svým známým či blízkým.
Informace na MěÚ Deštná.
Chci připomenout zájemcům, z řad majitelů pozemků (pole, louky apod.), o zapojení do
Pozemkových úprav na území Deštné i Lipovky, aby se přihlásili na MěÚ Deštná. Je
možnost, že by pozemkové úpravy za nás udělal stát, tudíž by byly bezplatné.
Příjemné září přeje David Šašek, DiS., starosta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jubilantům k významným narozeninám
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Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Dále přejeme k významnému výročí narození vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a
stálého optimismu panu Františku Kvapilovi, našemu historikovi, rodákovi z Deštné.
Do života vítáme
Marka U h l í k a
Malému Marečkovi přejeme hodně zdraví, štěstí, radostné dětství a rodičům
blahopřejeme.
Oddávali jsme

Svatba v obřadní síni na MěÚ. Své ANO si řekli Thi Hai Yen Tran a Martin Holec. Obřad vedli
matrikářka Jitka Šváchová a starosta David Šašek.

TECHNICKÝ ÚSEK MĚSTA DEŠTNÁ
Výpis prací technického úseku města Deštná v srpnu 2019:
- Školní cvičná kuchyň je hotová, a tak už stačí jen začít se učit vařit.
- Začala oprava kanalizace pod hřištěm. Usazena je první a druhá šachta, část potrubí,
horní část, ta složitější, se spoustou bočních přípojek nás teprve čeká.
- V ulici Adamská začala demolice stávajícího nevyhovujícího mostu, kdy původní most
bude nahrazen novým se dvěma pruhy a chodníkem. V místě vznikne nový sloup
veřejného osvětlení, druhý bude vyměněn. Dále zde budou položeny chráničky pro
budoucí propojení vodovodu.
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- Ve sklepě domu čp. 9 jsme začali se stavbou provětrávané podlahy, máme položené
rozvody vzduchu a budeme pokládat jednotlivé díly.
- Za hasičskou zbrojnicí jsme postavili novou garáž na dopravní vozidlo Iveco, doděláme
pokládku dlažby, okapy a může se parkovat. Za garáží vznikne oplocený pozemek pro
další potřebné věci hasičů.
- Opravili jsme některé herní prvky na dětském hřišti, ale do budoucna nás čeká výměna
některých prvků, jelikož jsou již na hraně životnosti.
- V lokalitě za školkou jsme začali s přípravou 2. etapy pro stavbu rodinných domů.
Máme odtěženou první vrstvu zeminy tam, kde bude komunikace, geodeticky je vytyčeno
šest parcel. Jednáme s plynaři a telekomunikacemi o přeložkách jejich sítí. Připravuje se
pokládka kanalizace a vodovodu, dále bude následovat přeložka a pokládka elektriky i
veřejného osvětlení.
- Dále pak provádíme pravidelnou údržbu cest, chodníků, budov, vodovodu a úpravny,
kanalizace a ČOV a všeho dalšího nutného pro bezproblémový chod Deštné a Lipovky.
Připravujeme:
- Opravu hřbitovní zdi.
Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a termíny svozu v roce 2019:
Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.
Září - pondělí 2.9., 16.9. a 30.9. v ranních a dopoledních hodinách.
Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní.
Září - pondělí 2.9., 16.9. a 30.9. v ranních a dopoledních hodinách.
Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad
Září v pátek 13.9. a 27.9.2019.
Sklo – do kontejnerů rozmístěných po celém městě a v Lipovce.
Oblečení, lůžkoviny, ručníky, přikrývky, plyšové hračky, tašky a obuv – kontejner u
zadního vchodu do KD a v Zahradní ulici.
Větve a klestí bez kořenů a země – prostor u transformátoru výjezd na Červenou Lhotu.
Tonery a cartridge z tiskáren – box ve vestibulu na MěÚ.
Oleje a tuky – zelené popelnice v Zahradní ulici, u zadního vchodu do KD, v ulici
Stránská u mostu přes Strouhu a u skladu MěÚ. Potravinářský olej a tuk se do nádob
vhazuje v uzavřených PET lahvích.
Železný odpad – nádoby jsou rozmístěny u kontejnerových míst:
zadní vchod do KD, most v ulici Stránská, ulice Podfarská, Stránská u pole, Zahradní, U
hřiště, u rybářské stodoly, náměstí pod kašnou, u Aquary, u tržiště, výjezd na Č. Lhotu a
v Lipovce. Zde je možné odkládat plechovky, víčka a další různé kovové předměty
nacházející se v domácnosti.
Velkoobjemový odpad vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem po předchozí
telefonické nebo osobní domluvě.
Sběrné místo u školní kuchyně bude v září otevřeno poslední sobotu v měsíci 28.9.2019
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.
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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 na Bejkovce.

Školní kuchyňka.
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Nové stání pro hasičské Iveco.

Most Adamská ulice. Akce Jihočeského kraje.
ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ A MŠ DEŠTNÁ
Nabízíme občanům, důchodcům, maminkám na MD, rekreantům a ostatním
stravování ve Školní jídelně Deštná nebo případně i rozvoz obědů. Cena jednoho
oběda je nově 71 Kč. V případě jakéhokoli dotazu volejte: ředitel ZŠ - 384 384 280,
zs.destna@centrum.cz; vedoucí ŠJ - 384 384 263, sjdestna@centrum.cz.
JÍDELNÍ LÍSTEK ZÁŘÍ 2019
02.09. PO
Brokolicová
Segedínský guláš, houskový knedlík, čaj
03.09. ÚT
Hrachová s krutonky
Smažený holandský řízek se sýrem, bramborová kaše, obloha, čaj
04.09. ST
Rajská s písmenky
Hovězí přírodní pečeně, rýže RISI BISI, čaj
KNEDLÍK
05.09. ČT
Zelná se smetanou
Čočka na kyselo, pečená krkovice, okurka, chléb, čaj, moučník
06.09. PÁ
Babiččina bramborová
Špagety se sýrovou omáčkou a kuřecím masem, čaj
09.09. PO

Z vaječné jíšky s pažitkou
Vepřové maso po italsku, těstoviny, čaj

KNEDLÍK
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10.09. ÚT
11.09. ST
12.09. ČT
13.09. PÁ

16.09. PO
17.09. ÚT
18.09. ST
19.09. ČT
20.09. PÁ

23.09. PO
24.09. ÚT
25.09. ST
26.09. ČT
27.09. PÁ

30.09. PO

Fazolová s mrkví
Zapečené rybí filé se zeleninou a sýrem, brambor, mrkvový salát, čaj
Polentová s jarní zeleninou a pažitkou
Svíčková na smetaně, knedlík z cizrnové mouky, čaj
Květáková s vejcem
Vepřová krkovice po selsku, bramborový knedlík, zelí, čaj
S játrovou rýží
Guláš z vepřového masa, chléb, čaj
KRUPICOVÁ KAŠE
Drůbková se zeleninou a cizrnou
Pečené kuře po provensálsku, brambor, kompot, čaj
Rybí se zeleninou
Hovězí maso s červenou fazolí, těstoviny, čaj
KNEDLÍK
Čočková s majoránkou
Zapečené těstoviny se šunkou a brokolicí, okurkový salát, čaj
Kapustová
Bratislavské vepřové plecko, knedlík s ovesnými vločkami, čaj
Přidělaná s koprem
Jihočeské rizoto z vepřového masa, zelný salát, čaj
Dýňový krém se smaženým hráškem
Kuřecí nudličky po čínsku, rýže s kuskusem, čaj
Nudlová se zeleninou
Klopsy v rajské omáčce, těstoviny, čaj
KNEDLÍK
Pórková
Vepřová krkovice pečená, brambor, dušená mrkev, čaj
Z míchaných luštěnin
Ptáčková omáčka z vepř. masa, knedlík z celozrnné mouky, čaj
Boršč s červenou řepou
Bramborové šišky s mákem, mléko, podmáslí, čaj
S kapáním a zeleninou
Maďarský guláš, knedlík, čaj

KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS
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Jaké bylo kulturní léto v Deštné
Léto v Deštné bylo opět krásné i též rozmanité. Za mého mládí sem přijíždělo mnoho
turistů i letních hostů, tzv. „lufťáků“, navštěvovali koupaliště, bývalé svatojánské lázně,
divadelní představení neb koncerty a hlavně si pochutnávali na výborném jídle zdejších
hospod. Též jezdili neb pěšky chodili na výlety do okolí a do zdejších lesů na dobré lesní
plody. Mnohé z těchto atrakcí se dodnes zachovaly, některé nové i přibyly, jako naše
pravidelné výstavy obrazů a ostatních artefaktů, které se těší již dvacet let velké oblibě.
Také divadelní představení se zde zachovala. Máme i dvě zajímavá muzea a celkově celá
Deštná je oproti minulému století velmi zkrášlena. Také sport se nedá zahanbit, protože
kultura těla je důležitá pro všechny. Tedy začneme akcemi, které zde přes léto bylo možno
navštívit.
15. června se konal v kostelíku sv. Jana Křtitele v Lázních krásný koncert s hosty
pěveckého sboru Lípa z Kamenice nad Lipou. Tento soubor u nás již několikrát účinkoval
a byl velmi oblíben, tedy jsme k zakončení jejich činnosti uskutečnili jejich vystoupení.
Dostali od nás dárky a květiny a loučili se s námi se slzami v očích. Na koncertě vystoupili
i členové našeho hudebního souboru sv. Jana Křtitele. Ochutnali jsme i pramenitou vodu
z firmy Aquara – tedy lázeňskou a díky paní Divišové jsme ochutnali i její poutní koláčky.
Koncert byl všemi pochválen.
Další významnou akcí byla vernisáž výstavy „Výtvarníci Deštenska a širokého okolí“,
kvůli které již mnozí návštěvníci rádi každoročně přijíždějí. Před vernisáží se konal opět
krásný varhanní koncert v rámci Českého varhanního festivalu se sólisty Adamem
Viktorou a sopranistkou Gabrielou Eibenovou. Na programu byly především skladby
baroka a renesance, které vynikají svou hloubkou projevu. Po úspěšném koncertě si
někteří prošli s výkladem náš kostel svatého Ottona, jehož začátky sahají asi do 13. století.
Posléze se konalo otevření výstavy. Někteří autoři již zde vystavovali, ale bylo zde i
mnoho nových, což obohatilo různorodost výstavy. Všem návštěvníkům se velmi líbila
krásná keramika, jak užitková, tak umělecká. Podrobněji budu psát až po skončení
výstavy, hlavně dojmy návštěvníků z návštěvní knihy. Na výstavě bylo i několik
vzpomínek na hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu, který zde žil, hrál a též
je pochován na zdejším hřbitově. Během prohlídky i malého banketu jsme naslouchali
nádherné hudbě tohoto skladatele a houslisty. Další akce k výročí narození a úmrtí Ditterse
se konala na zámku Červená Lhota, kde vystoupila klavíristka, dnes světaznámá Veronika
Bőhmová. Zajímavé vyprávění ze života skladatele uvedla i MUDr. Michaela Kotyzová a
rovněž kastelán zámku PhDr. Tomáš Horyna. Krásné hudební překvapení nám připravili
hudebníci z Prahy „Kvarteto Martinů“ na zámku Pluhův Žďár, pěkně opraveném. Na
programu byly skladby Josepha Haydna a W. A. Mozarta. Hudebníci předvedli komorní
skladby na špičkové úrovni, kterou vykazuje i jejich zahraniční koncertování na
prestižních světových pódiích.
Poslední a nejkrásnější akcí tohoto léta bylo divadelní představení našich ochotníků
konané k příležitosti 150 let založení spolku divadelních ochotníků v Deštné. Byla to
úprava pohádky Karla Čapka pod názvem Lotrando a Zubejda. Děj byl zasazen do naší
deštenské krajiny, což všechny návštěvníky potěšilo. Divadelnímu představení
předcházela velmi zajímavá a pěkná výstava 150 let ochotnické činnosti, která byla včetně
mnoha kostýmů z představení dobře připravena. A jak probíhalo představení v našem
kulturním domě? To bylo něco úžasného! Všichni hráli tak hezky a upřímně, že si člověk
představoval, že s nimi prochází celým dějem. Hrálo asi 20 osob, někteří měli dvojrole, ale
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každá ta postava byla k zulíbání. Hrálo i 10 dětí a živý orchestr se zpěváky celou hru
dostal na vrchol divadelního umění. Zároveň všichni i v malých rolích hráli s „láskou“,
takže jsme je hned všichni milovali. Jedním slovem řečeno, „bylo to moc fajn“, a proto se
skláníme všichni i před panem režisérem Jozefem Juskem, který tento soubor šikovných
divadelníků povýšil na tzv. „milované machry“. To je vše, bavili jsme se všichni bezvadně
a budeme na toto představení dlouho vzpomínat.
Srdečně vás zdraví a myslí stále na vás Eva Kadlecová.
P.S.
21. září 2019 se od 16:00 hodin koná 32. Benefiční koncert v kostelíku sv. Jana
Křtitele v bývalých svatojánských lázních. Koncert je věnován památce patrona
české země sv. Václavu a též výročí narození a úmrtí skladatele Karla Ditterse von
Dittersdorf, který zde žil a tvořil a též napsal krásnou knihu s názvem „Vzpomínky“.
Skladatel je pochován na deštenském hřbitově.
Těšíme se na vaši návštěvu koncertu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Červená Lhota v hudbě
I pro znalce životního stylu šlechty na přelomu 18. a 19. století, je obtížné říci (bez
dokumentních podkladů), jak to s hudební produkcí na červenolhoteckém zámku bylo. Ale
bádání o tom, není cílem mého psaní.
Po delší době se mi opět dostala do rukou drobná knížka známého básníka a prozaika,
Antonína Sovy (1864-1928). Nese skromný titul
Pankrác Budecius, kantor. Znovu jsem se s chutí
začetl do teskně humorné legendy osudů jihočeského
kantora-hudebníka. Pro nás je zajímavé, že pacovský
rodák Sova, zasadil příběh do zámku Červená Lhota,
který dobře znal. Historický děj posunul do konce
18. století, ale osoby knížete a kněžny zachoval (s
jinými jmény).
Celý dramatický život poctivého, skromného,
hudebně zdatného kantora Budecia, snad navozuje
spisovatelovu vzpomínku na hudebníka-skladatele
Karla Ditterse z Dittersdorfu. Ten skutečně v oné
době v Červené Lhotě působil.
Rád jsem si celý příběh starého kantora přečetl.
Tuto jímavou legendu psal Antonín Sova v těžkém
válečném roce 1916, ve své nemoci a opuštěnosti.
Budete-li mít zájem, vezměte ji do ruky. Byla vydaná
v roce 1954, a krásnými ilustracemi (viz obrázek), ji
vyzdobil náš vynikající malíř Cyril Bouda.
František Kvapil
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Z NAŠÍ KNIHOVNY
Vážení čtenáři,
ani jsme se nenadáli a dva měsíce prázdnin jsou pryč a s nimi pomalu odchází i
léto. Dny se pomalu krátí, příroda se obléká do hnědé barvy, než si natáhne pestrý šat
podzimu. Možná právě tyhle dny jsou jako stvořené k četbě.
Rádi bychom vám nabídli velice zajímavou knihu. Zajímavou nejen svým textem, ale i
fotografiemi. Napsal ji Aleš Palán a krásnými snímky ji
vybavil Jan Šibík. Je to kniha rozhovorů s osmi lidmi, kteří se
rozhodli žít dlouhodobě mimo civilizaci. Žijí sami v
maringotce, srubu, chýši nebo na horské samotě a je jim tam
dobře. Tím, že žijí sami, mají jiný, možná trošku svérázný, ale
neobyčejně zajímavý pohled na svět. Mnozí jsou vzdělaní,
sečtělí a svým způsobem jsou to samorostlí filozofové. Je
zajímavé, že na tuto knihu každý čtenář pohlíží jinak. Pro
někoho je to vyprávění o lidech na okraji společnosti, pro
jiného je to rozhovor s lidmi, kteří mají psychické problémy a
jsou to dle normálního měřítka exoti, pro jiného je to čtení o
lidské odvaze žít si po svém a možná o hledání ztracené
svobody a moudrosti. Snad je to to trošku zvláštní čtení, ale
rozhodně stojí za to.
Co si v životě přeješ?
„Mám to, co potřebuju. Všechno se mi vyplnilo. Nepotřebuju si nic přát, jen to prostě
nez…….“, říká jeden ze zpovídaných samotářů. Kolik z nás si tohle o svém životě řekne.
Od září je knihovna otevřena opět od pondělka do čtvrtka
pondělí od 16:00 do 18:30 hod
úterý
od 13:30 do 18:30 hod
středa
od 16:00 do 18:00 hod
čtvrtek od 13:00 do 18:30 hod
Pozvánka
Na závěr bychom vás rády pozvaly do soběslavského přírodovědného muzea, kde do
konce října probíhá velice zajímavá výstava hub. Najdete tam houby roztodivných tvarů a
ještě roztodivnějších jmen. Dali byste si třeba mozkovku rosolovitou? Můžete ji najít u nás
v jižních Čechách. A nezapomeňte se také zajít podívat k soběslavské Hlásce, v jejím
sousedství najdete knihovnu. Slibuji, že něco tak zajímavého jste dlouho neviděli.
Architekt za tento počin dostal ocenění. Je opravdu na co koukat, do staré kamenné
budovy je jakoby vložena další budova ze skla a v ní je prostor pro knihovnu. Součástí
budovy je i terasa, kam se můžete s knihou posadit a číst si. Knihovnu je možné si
prohlédnout ve výpůjční době.
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Těšíme se na setkání. LiSt

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 2019
Karel Ditters von Dittersdorf
280/220
Deset let uplynulo jako voda a letos si opět
připomínáme kulaté výročí narození (280 let) a úmrtí (220
let) rakouského hudebního skladatele Karla Ditterse von
Dittersdorf.
Před lety se v Deštné zrodila myšlenka vytvoření stálé
expozice věnované životu a dílu umělce, který je v našem
městě pohřben.
Cesta ke stálé expozici bude ještě dlouhá, a tak bychom
vás chtěli zatím alespoň formou několikadílného seriálu
v tomto Zpravodaji Deštenska seznámit s novými
poznatky o Karlu Dittersi von Dittersdorf.
Za všechny nadšence Michaela Kotyzová
I. díl
Životopis a známá fakta
KAREL DITTERS VON DITTERSDORF
(*02.11.1739, +24.10.1799)
Karel Ditters byl pravý Vídeňák. Nejen proto, že se ve Vídni narodil – 02.11.1739, ale
hlavně proto, že kromě jazykového a hudebního vzdělání, které mu poskytl jeho poměrně
zámožný otec (královský dvorní krejčí), získal pro život vše potřebné, co mu mohla
poskytnout jen aristokratická Vídeň.
Ve dvanácti letech si talentovaného Karla všiml císařský polní maršálek, princ Josef
Friedrich von Hildburhausen. Jako páže se ve vysoce kultivovaném prostředí princova
dvora setkává s uměleckými osobnostmi i osobnostmi vídeňského veřejného života. Brzy
získává renomé výtečného houslisty, skladatele i vzdělaného společníka. Princ mu
obstarává místo ve vídeňském dvorním orchestru a později doprovází svého učitele Ch. W.
Glucka na koncertním turné po Itálii.
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Získané zahraniční renomé i neshody o honorář u vídeňského divadla, přivedly Ditterse
v roce 1765 do služeb biskupa Adama Patačice do Velkého Varadína (dnešní rumunská
Oradea). Zde nastupuje do funkce kapelníka po Michaelu Haydnovi a spolupracuje
s českými hudebníky. Úzké přátelské vztahy má zejména s houslistou Václavem Pichlem.
Po rozpuštění kapely se shodou okolností v Opavě setkává s biskupem F. G.
Schaffofschem, který nabízí Dittersovi skvělou existenci a společenské postavení. Za úkol
má vybudovat na Jánském vrchu zámeckou kapelu a operní soubor a později vést
hejtmanský úřad v Jeseníku.
Za odměnu získává titul Rytíře Zlaté ostruhy, šlechtický přídomek von Dittersdorf a plat
3.000 zlatých ročně. Pro srovnání Ch. W. Gluck – pobírá jako dvorní kapelník ve Vídni
2.000 zlatých a W. A. Mozart 800 zlatých.
Není divu, že se Ditters v Javorníku i přes odlehlost od Vídně zabydlel natrvalo. Oženil
se, postavil honosný dům a celkem snadno odolává císařské nabídce k řízení vídeňské
dvorní opery. V těchto takřka idylických poměrech mohl Ditters rozvinout svou tvůrčí
aktivitu do nebývalé šíře. Téměř 50 oper, 200 symfonií, oratoria, chrámová díla, koncerty
jsou toho dokladem. Roku 1785 se k vídeňskému dvoru dostala skutečnost, že si biskup
Schaffotsch žije nad své poměry. Biskupovy příjmy byly omezeny a jeho statky byly
podřízeny nucené správě. Ditterse začíná sužovat těžká dna a dluhy. S přispěním intrik
svých odpůrců ztrácí biskupovu přízeň a po jeho smrti je Ditters penzionován.
Dluhy, nemoc, nevýnosný rozprodej majetku a nakonec i ztráta přátel, to vše ztrpčovalo
poslední léta Dittersova života natolik, že se s Javorníkem v nejvyšší existenční tísni
rozloučil. Přijímá i s rodinou pozvání barona Ignaze Stillfrieda k pobytu na panství
Červená Lhota. Zde na Novém Dvoře svůj život dožívá. Umírá 24. října 1799 – dva dny
po dokončení svých vzpomínek, které diktoval svému nejstaršímu synovi.
Je pohřben na hřbitově v Deštné.
(z publikací O. Pulkerta a R. Zubera sestavila Michaela Kotyzová)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------150 let deštenské pošty
Pošta v Deštné byla otevřena v roce 1869. První poštovní razítko se objevilo na spisech
16.5.1869. V jednacím protokolu městské rady je záznam, že 14.5.1869 Městská rada
v Deštné oznamuje c.k. bernímu úřadu a okresnímu zastupitelstvu v Kamenici nad Lipou
otevření pošty v Deštné dne 15.5.1869.
První poštovní razítko bylo velké jako tříhaléř, německy Deschna
16
5
v datu i rok
69
což razítka Kamenice, Jindřichova Hradce ani Tábora neměla. Všechna poštovní razítka
měla pouze den a měsíc.
Prvním poštmistrem byl Vavřinec Hrabal, obchodník, pošta byla umístěna v jeho domě čp.
39. Poštovní zásilky se donášely denně z Jindř. Hradce. Kdo a kdy je roznášel, se
nezachovalo. Jízdní pošta byla zřízena později.
V úředním listě okresu Pelhřimov z roku 1869 stojí: Dne 14.5.1869 započne činnost
v Deštné c. k. poštovní úřad, který se zabývá listovní a povozní službou a bude opatřovati
spojení každodenním poslem do Jindř. Hradce. Dodací „okršlek“ tvoří obce a samoty:
Bořetín, Březina (Štylfrýdov, Nový Dvůr), Deštná (Nedbalov, Na Stráních, Lázně sv. Jana,
mlýn Voleský), Ižná (Červená Lhota), Samosoly, Mnich (i samoty v Chválkovském lese –
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Dvořiště, Hájek, Krápadlo, Rutov, Hutě), Rosička u Deštné, Drunč (Annovice), Světce,
Mirotín, Chotěmice a Vicomil z okr. hejtmanství Tábor.
Od roku 1905 byl poštmistrem v Deštné Karel Stavěl, který koupil dům čp. 15 a poštovní
úřad přestěhoval z čp. 39 do čp. 15, kde je až do dnešní doby. Všechny poštmistry kroniky
neuvádí, ale v roce 1945 byl poštmistrem Stanislav Hanta, v roce 1946 Josef Mráz, v roce
1964 Oldřich Vaverka a od roku 1990 Libuše Průšová.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------V letošním roce oslavila Deštenská věž 330 roků svého trvání a 70 roků od poslední větší
opravy (kromě změny fasády). Věž se začala stavět 16. června 1687, kdy byl položen
základní kámen a stavba byla dokončena 6. června 1689. Na stavbě věže pracovalo
několik stovek dělníků. Mistr stavby byl Saul Urban z Oldřiše, tesařští mistři byli Jiří
Filzog z Oldřiše a Ondřej Mikl z Jindřichova Hradce. Věž je stavěna o rozměrech 714 x
720 cm a síla zdí je 200 – 220 cm. Výška zdiva byla 26,58 m a po vrchol věže je 45,72 m.
Věž byla původně dvoubáňová s lucernou. Při požáru r. 1774 shořel i krov věže, potom
byl vršek upraven provizorně, ale při požáru v r. 1846 shořel také. Při tomto požáru se
rozlily i zvony.
K zastřešení v dnešní podobě došlo v r. 1883 podle náčrtu Bedřicha Kamarýta, který
krátce před tím přišel na deštenskou faru.
Podrobnější zprávy máme již o poslední větší opravě věže z r. 1949. Podle zápisu z tohoto
roku byl na podzim r. 1947 utvořen v Deštné komitét pro posílení náboženského života a
ten si vzal též za úkol opravu chrámu. Celá oprava chrámu a věže byla pochopitelně věcí
nejen samotné Deštné, ale i okolních obcí, které byly zastoupeny v této komisi (Březina –
V. Kadlec a J. Tomek, Světce – K. Vejvar a Marýška, Rosička – V. Černý a Mareš a K.
Machač, Jižná – J. Nohava, Vícemil – F. Hronza, Č. Lhota – A. Kolář, Chotěmice – S.
Nemeček, Lipovka – F. Musil). Z Deštné bylo v komitétu 12 lidí.
Před samotnou opravou věže byla provedena oprava věžních hodin, kterou provedl pan
Šorna a důkladná oprava a naladění varhan. Tuto práci provedli zdarma profesor S. Štipl,
jeho otec V. Štipl, Štěpán Foist a František Salaba.
Velkou prací bylo postavení lešení kolem věže. Na lešení bylo získáno od majitelů lesů 70
m3 dřeva. Stavba lešení byla zahájena 19. dubna 1949 firmou Fr. Kubíček z Deštné a na
stavbě se podíleli i František Tůma z Rosičky, Fr. Bušta z Lipovky, Jiří Šíma ze Samosol a
další pracovníci. Práce to byla obtížná, protože dříví nebylo vyschlé.
Na samotné věži pak bylo vyměněno několik trámů, které byly následkem zatékání
nahnilé. Celkový náklad na opravu věže byl odhadnut na 403.077 Kč a z toho na povozy a
pomocné práce byla určena částka 134.151,30 Kč, která měla být zaplacena
obyvatelstvem.
Tenkrát byla projevena snaha obnovit věž v původní podobě, totiž se dvěma báněmi, tedy
zhotovit i novou báň na místě té, která byla v r. 1921 při opravě věže odstraněna (při této
opravě snad došlo i k menšímu snížení věže). Ale tato myšlenka narazila na technické a
hlavně materiálové potíže a nebyla uskutečněna.
Pokrytí věže provedl Josef Fiala se synem Josefem a učedníkem K. Kalkusem. Bylo
použito pozinkovaného plechu 0,65 mm silného a bylo na tuto práci obstaráno celkem
12 q tohoto materiálu. Báň-makovice byla při opravě snesena a potažena měděným
plechem o síle 0,55 mm. Rovněž kříž, který je vysoký 3 m a má rozpětí ramen 136 cm byl
potažen mědí.
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Omítka věže byla otlučena většinou brigádnicky dobrovolníky a před nahazováním
očištěna členy hasičského sboru.
V zápise o opravě věže je uvedeno na 60 lidí z Deštné a okolí, kteří se svojí dobrovolnou
prací podíleli na této opravě. Zvláště je vyzdvižena práce Františka Salaby, Václava Brusa
a Antonína Krejčů.
Na věži jsou umístěny dva zvony, které byly pořízeny v r. 1948 a slavnostně vysvěceny
20. června 1948. Větší zvon, nazvaný Václav je v průměru 1.005 mm a váží 591 kg. Po
úderu doznívá 85 sekund. Menší zvon, zvaný Marie má průměr 890 mm, váží 409 kg a po
úderu zní 65 sekund.
Věž je v současné době, stejně jako celý kostel, ve vlastnictví Římskokatolické církve.
Obecní jsou jen hodiny.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DEŠTNÁ
Půlstránka (možná i více) SDH Deštná
Letní zásahy jednotky:
v úterý 6.8.2019 – od 16:25 hodin zasahovalo 6 hasičů při likvidaci nebezpečného hmyzu
na stromě u rekonstruovaného mostu v Adamské ulici,
v sobotu 17.8.2019 – od 10:25 hodin zasahovalo 8 hasičů při likvidaci požáru lesní
hrabanky po nedokonale uhašeném pálení klestu v lese nad benzínkou v Deštné.
O letošních prázdninách se členové Sboru dobrovolných hasičů Deštná zúčastnili 3 soutěží
v požárním útoku, a to v pátek 5.7. v Dolním Skrýchově, v sobotu 6.7. v Chotěmicích a
v sobotu 27.7. noční soutěže v Jižné.
Soutěž v Dolním Skrýchově byla
pořádána jako dvoukolová, naše
družstvo se v prvním kole umístilo
na 4. místě a ve druhém kole na 6.
místě z celkových 9. zúčastněných
družstev.
Hned následující den jsme odjeli na
soutěž do Chotěmic, pořádanou u
příležitosti 70. výročí založení SDH
Chotěmice. U našich sousedů
v Chotěmicích jsme obsadili pěkné
4. místo a 6. místo, když pro 3 nové
členy našeho soutěžního družstva se
jednalo o premiérový start.
Na noční soutěži v Jižné obsadilo
naše družstvo 3. místo, za vítěznou
Jižnou a druhým Lodhéřovem.
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V září nás v sobotu 14.9. čeká soutěž v Lodhéřově. V loňském roce jsme zde získali
putovní pohár pro vítěze, a doufáme, že se nám ho letos podaří obhájit. Soutěž se koná u
koupaliště za Lodhéřovem, budeme rádi, pokud nás přijdete podpořit.
Závěrem bych rád poděkoval všem obyvatelům Deštné a okolních obcí za velmi
zodpovědné chování při letošním velmi suchém letním období. Pouhý jeden výjezd
k požáru svědčí o tom, že zdejší obyvatelé neberou zvýšené nebezpečí vzniku požáru na
lehkou váhu.
V říjnu budeme opět sbírat kovový odpad, termín bude upřesněn v příštím zpravodaji a
vyhlášen místním rozhlasem.
(Jan)

POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ
Tomáš Václav Bílek blízký
Připomínka dvoustého výročí narození našeho vynikajícího rodáka
Tomáše V. Bílka (30. září 1819), nám dává příležitost poznat jej blíže, v
jeho soukromí. Jako vlastenecký Čech, budoval Bílek svůj rodinný život
podle poctivého charakteru. Duševní síla a píle chudého deštenského
chlapce jej dovedla k vysoké metě ředitelství věhlasných českých gymnázií v Hradci
Králové a v Praze. Po několika učitelských místech "zakotvil" náš Bílek v Hradci Králové,
kde měl u sebe svoji starou matku Josefu, která zde roku 1857 zemřela.
V již zabezpečeném ředitelském postavení se ohlížel po životní družce. Tehdy se setkal
s milou a vzdělanou dívkou Marií Terezií Hoffmanovou z Těchobuze. Její otec byl z rodu
českých sklářů, matka, baronka Julie Puteani, pocházela z italského rodu, který se usadil v
Čechách, jeden z nich přímo v Těchobuzi. Je zajímavostí, že jejich malou dívčinu Marii
vychovával i známý vědec a kněz Bernard Bolzano, který u Hoffmanů pobýval.
Bílek se s Marií oženil asi v roce 1858, za dva roky se jim narodilo děvče pojmenované
Marie. K velkému žalu rodičů ještě téhož roku zemřelo. Smrt dítěte poznamenala
psychický stav paní Bílkové. Aby zmírnil její žal, dohodl se manžel s příbuznými v Deštné
o adopci sirotka své neteře Antonie. Ta byla dcerou Bílkovy sestry Josefy a jejího manžela
Bartoloměje Zavadila z Deštné. Zůstala sirotkem, protože tragickou shodou okolností oba
její rodiče zemřeli v roce 1849. Manželé Bílkovi Toničku láskyplně přijali a dali jí kvalitní
vzdělání. (Zde se posuneme v čase: Po jejím sňatku s Emanuelem Fridrichem z Vodňan se
oba stali zakladateli rozrodu potomků – blízkým manželům Bílkovým).
Úspěšný ředitel královéhradeckého gymnázia Bílek byl vybrán za ředitele neméně
významného Akademického gymnázia v Praze – s tradicí od r.1564! Zde Bílek působil až
do roku 1873, kdy byl náhle (z politických důvodů – jeho vlastenecké názory) odvolán, i
když s poděkováním vyšších míst za jeho pedagogickou práci. Po krátkém působení na
pražském Městském gymnáziu učitelské povolání opustil, aby se věnoval historické práci
(viz jeho rozsáhlá díla o Tovaryšstvu Ježíšově, katolické Reformaci, zvláště pak důležité
dílo Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618!)
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Vedle toho pracoval Bílek v řadě českých vlasteneckých spolků. Za svoji neúnavnou
práci byl jmenován mimořádným členem České královské společnosti nauk, a získal další
čestná ocenění. Po smrti své manželky roku 1887 se věnoval také své hudebně nadané
vnučce Olze Fridrichové. Ta se provdala za JUDr. Jaroslava Brabce, dědečka naší
přítelkyně Deštné, paní JUDr. Emanuely Šebkové. Bílek na Deštnou nezapomínal – svědčí
o tom dary naší škole, půjčky městskému úřadu i jeho nadace k podpoře chudých žáků.
Při své činorodé práci žil T.V. Bílek v rodině Brabcových v Praze – Karlíně, kde svůj
pracovitý, vlastenecký život dokončil 6. března 1903. Je pohřben na Olšanských
hřbitovech v Praze.
Celým svým pracovitým životem při výchově mládeže i historickým dílem ve prospěch
české vlasti si náš rodák Tomáš Václav Bílek zaslouží úctu a vzpomínku nejen nás,
deštenských, ale i české veřejnosti!
P.S. Děkuji paní JUDr. Emanuele Šebkové, prapravnučce T. V. Bílka, za cenné doklady
o jeho životě a díle!
František Kvapil

Ředitel gymnázia Tomáš V. Bílek se svojí manželkou Marií. Asi v Hradci Králové r. 1859.
Doplněk k „Italům u nás.“
Vinou mého nedopatření, jsem ve zmíněném příspěvku ve Zpravodaji Deštenska
v srpnu 2019, opomněl další rod Červených. Jejich italský prapředek Tomasso Rossi–
Czerweny (cca 1530-1599), pracoval jako stavitel u Rožmberků, potom bylo sídlo rodu
v Hluboké u Borovan. Odtud se, hodně později, zednický mistr Tomáš Červený (1858)
přiženil do Deštné. Jeho syn Václav (1860-1917), také zedník, svými sedmi dětmi rozšířil
počet rodin Červených v Deštné. Někteří potomci pokračují v rodové stavbařské tradici.
Přátelům Červeným se omlouvám!
František Kvapil
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Z DEŠTENSKÉ KRONIKY
Rok 1979 - pro někoho dávná vzpomínka, pro někoho velká
neznámá
Počasí – přehled:
261 dnů bylo slunečno, bez slunečního svitu bylo 104 dnů. 96 dnů pršelo a 39 dnů byla
mlha. 99 dnů byl mráz a 56 dnů bylo vedro. 173 dnů vál vítr a 39 dnů byla mlha. Největší
mráz byl 17. ledna a to -17 stupňů a nejvyšší teplota byla +29 stupňů 3. června. Na tento
přehled byly použity záznamy J. Vosola.
Obyvatelstvo:
K 01.01.1979 měla Deštná 603 obyvatel, k 31.12.1979 měla také 603 obyvatel. Narodilo
se 9 dětí a zemřelo 14 lidí. Úbytek byl vyrovnán přistěhováním, které bylo vyšší než
odstěhování osob. Přistěhovaly se 3 početnější rodiny, a to do nově postaveného domu
rodina Kolářova z Vícemile (5 osob), rodina Václavíkova z J. Hradce (4 osoby) a rodiny
Koktavých a Márova. Narodilo se 9 dětí – 5 chlapců a 4 děvčata (jedna dvojčata dívky).
Zemřelo 14 osob – 6 mužů a 8 žen. Přistěhovalo se 9 osob a odstěhovalo se 11 osob,
většinou z důvodu sňatků nebo za prací.
Výstavba v roce 1979:
Během roku 1979 byly provedeny následující práce na výstavbě a údržbě obce:
- Bylo provedeno posílení vodovodu nákladem 226.000 Kčs a hodnota tohoto díla
byla 576.000 Kčs. Jednalo se o zapojení tří nových pramenů ze stráně nad hájovnou
Závodného, nyní chalupa Jana Eisnera a Ivy Janžurové.
- Byla opravena kanalizace, hlavně svod z náměstí pod faru do potoka a na náměstí.
Tato práce měla hodnotu 422.000 Kčs.
- Byla provedena oprava obecních domů čp. 83 a 61.
- V Deštné byla provedena oprava holírny v budově čp. 99 nákladem 42.000 Kčs.
- TJ Sokol pokračovala ve výstavbě sauny a bylo zde investováno 55.000 Kčs. Sauna
byla vybudována v přilehlé budově kabin na hřišti.
- Během roku bylo pokračováno v náboru finančních prostředků na výstavbu školky
pro 120 dětí. Do konce roku bylo sdruženo 2.670.000 Kčs od okolních a místních
podniků.
Oslavy 45 let kopané v Deštné:
V neděli 8. července 1979 oslavila TJ Sokol Deštná 45 roků od založení kopané, tehdy SK
(Sportovní klub) Deštná. Dopoledne se konala v kabinách na hřišti slavnostní schůze, které
se účastnilo 35 osob. Přednášku o období od roku 1934 až do roku 1946 měl jeden ze
zakladatelů klubu učitel Josef Svobodný a za novější dobu pak Vladimír Kučera.
Odpoledne byly sehrány různé fotbalové zápasy:
Žáci:
Sokol Deštná – Slovan Kamenice n. L. 4:2
Dorost:
Sokol Deštná – Slovan Kamenice n. L 0:1
Staří páni: Sokol Deštná – Slovan Kamenice n. L. 1:0
V hlavním zápase dne se utkala mužstva Sokola Deštná s hráči středních let –
internacionály Dukly Praha. Za Duklu hráli zasloužilí mistři sportu, například Šafránek,
Táborský, Ivo Novák, Rudolf Jelínek a další. Zápas skončil nerozhodně 2:2. Zápasů se
zúčastnilo 350 diváků, počasí bylo nepříznivé, pršelo.
Z kroniky vybrala J. Vichrová
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Začíná škola – několik výroků učitelů:
- Marně přemýšlím, jakou otázku ti dát, abys aspoň něco uměla. Kolik je hodin?
- Krajina je přece jen naštěstí o moc hezčí, než jsi ji namaloval ty.
- Doufám, že vás neuvidím opisovat. Vy jistě doufáte také.
- Jak tě jednou začne zkoušet život, tak ti taháky jsou na nic.
- Chce si ještě někdo zhoršit známku?

CYKLOVÝLETY
CYKLOVÝLET KOLEM DÍRENSKÉHO POTOKA
Přestože nejsem vodák, řeky a vodu mám rád. Nebavilo by mne však otloukat loď o
kameny při stavech vod v posledních letech, ani ve stojacích vodách pádlovat jako o život
a vydávat se na pospas mračnům komárů. Proto sjíždím řeky na kole. Pěkně od jejího
počátku až po soutok. Takto jsem sjel například Berounku, Sázavu nebo Oslavu. To je
však vždy otázka několika dní. Navíc zde v Deštné žádnou řeku nemáme. Máme tady ale
Dírenský potok, který měří, jak jsem se dočetl na internetu, 35,5 km a to by se dalo za
jeden den zvládnout, i když připočteme cestu k počátku a cestu od ústí nazpátek do
Deštné.
Nejdříve jsem samozřejmě nastudoval mapu. Ono jet těsně kolem potoka všude nelze.
Tedy šlo by, ale to bych na kole každému nedoporučoval. Hledal jsem tedy cestu co
nejblíže potoku, ale zároveň sjízdnou bez nějakého prodírání křovím, kopřivami a močály,
avšak zároveň se snahou vyhýbat se co nejvíce silnicím. Dír. potok pramen jako takový
nemá. Vytéká z požární nádrže v obci Chválkov. Jelikož nádrž byla při mé návštěvě
zrovna vybagrovaná a napouštěla se, tak potůček téměř nevytékal a tvořil se až z dalších
přítoků. Z Chválkova se vydáme po žluté turistické značce, asfaltovka se brzy změní
v pohodlnou polní cestu. Než dojedeme ten kousek do Mnichu, nabere Dír. potok těch
drobných přítoků celkem devět. V Mnichu najedeme na silnici a stavíme se prohlédnout si
kostel, památné lípy před ním stojící a především malebnou tvrz. Po místní komunikaci
projedeme kolem Plného rybníka a zde, pokud nechceme jet do Rosičky opět po silnici,
přichází jediný náročnější úsek, jelikož dál nevede žádná cesta, takže musíme jet krajem
pole a přes louku, než najedeme na cestu, která nás dovede k bývalé drůbežárně v Rosičce.
Tady se vždy aspoň chvilku zadívám na pěknou zvoničku. Pokračujeme dál po modré
značce, ale ve Světcích najedeme u Zdechova mlýna (Camrdovy pily) na cyklostezku
č.1239, po které dojedeme do Deštné a odsud po modré značce kolem Voleského rybníka
a Rytíře do Jižné. Na konci vesnice sjedeme na žlutou značku a po levém břehu
Zámeckého rybníka se po celou dobu kocháme pohledem na zámek Červenou Lhotu,
naši místní chloubu, celoročně obklopenou turisty.
Pokud se nechceme prodírat těžko schůdným, natož sjízdným, terénem, do Samosol
dojedeme pohodlněji po modré značce. Mají zde také hezkou kapličku a především
hospodu Ve Mlýně, kde je výborná a levná domácí kuchyně a k tomu Radegast. Ideální je
si to sem vypočítat na oběd. Na konci Samosol vlevo najedeme na cestu, po pravé straně
tak máme Dírenský potok a po levé Pobočný rybník. Cesta pokračuje dále kolem
Zámeckého rybníka a kousek přes les až do Dírné. A to už je druhý hezký zámek na naší
cestě. Projedeme celou Dírnou, za vsí jsou na kopci krásná Boží muka, před nimi vlevo
odbočíme na polní cestu a sjedeme až k Dír. potoku. Dostaneme se do Záříčí, po
ocelovém mostě přejedeme přes Dír. potok, trochu zabereme do kopce a jsme
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v Třebějicích. Polní a posléze lesní cestou dojedeme do Kvasejovic a na vršek Svatá
Anna, kde stojí pěkný kostelík. V Přehořově se dáme na žlutou značku, cesta v jednom
místě překonává Dír. potok po masivním kamenném dvouobloukovém mostě. Jedná se o
chráněnou památku na bývalé poštovní cestě z Prahy do Vídně. Pod mostem kvetou žluté
stulíky a obří netýkavky. Těsně před dálnicí odbočíme doleva po neznačené cestě a stejně
jako Dír. potok i my se prosmýkneme pod dálnicí a jsme v Soběslavi. Kousek po modré
značce, pak ulicemi Květnová, U Letiště, Jiráskova, a když projdeme mezi několika
chatami, jsme u cíle a vidíme, jak se Dír. potok vlévá do Lužnice. Soutok je obklopený
rybáři.
Na konci si uvědomíme, že i když se jedná pouze o malý potok, který lze v létě překročit
téměř suchou nohou, tak nejen, že některá jeho zákoutí jsou skutečně malebná, ale napájí
cestou plno rybníků nebo v minulosti poháněl celou řadu mlýnů. Při tom rozjímání si však
raději nevzpomenout na rok 2002, v menší míře i jiné roky, kdy jsme viděli, co i takový
malý potok při rozvodnění dokáže.
I když jsem se snažil popsat cestu co nejlépe, je lepší si vzít k ruce mapu, nejlépe mít
v telefonu offline aplikaci mapy.cz. Nehledě na to, že svojí cestu si může každý vymyslet
sám. Jedná se tedy hlavně o inspiraci. Fajnšmekři to mohou vzít z Deštné až do Samosol
skutečně těsně kolem potoka, což je moc pěkné, ale s kolem náročné (tak raději pěšky).
Popsaná cesta měřila asi 67 km (10 km do Chválkova, 39 km kolem potoka, 18 km ze
Soběslavi zpět do Deštné) a není nijak náročná. Jelikož bylo hezké počasí, zbytek dne
jsem strávil na překrásném Soběslavském koupališti. (Fotografie, které se do časopisu
nevešly, budou zveřejněny na www.destna.cz/volny-cas/cyklovylety a to v barevném
provedení.)
Ant. Stára

Tvrz v Mnichu

Samosoly – hospoda Ve Mlýně

Dírná – zámek

Kamenný most přes Dírenský potok u Chlebova
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Soutok Dírenského potoka s Lužnicí

Koupaliště Soběslav

SPORT
SPORTOVNÍ AKCE VE MĚSTĚ DEŠTNÁ
Tréninky fotbalové přípravky
každé pondělí od 17:00 – 18:00 minipřípravka

od 18:00 – 19:00 přípravka

Tělocvična
Rozpis všech sportů a cvičení probíhajících v tělocvičně najdete na tomto odkazu:
https://www.destna.cz/volny-cas/telocvicna/.
Pavel Kučera, předseda TJ Sokol Deštná, z.s.
(www.destna.cz/volny-cas/tj-sokol-destna/)
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INZERCE
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European Trailer Systems s.r.o.
se sídlem v Kamenici nad Lipou

přijme: Výrobní dělníky na HPP
Seřizovače/vedoucího směny
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 (až 150%)
 Moderní prostředí rozvíjející se výrobní společnosti
 Práci vhodnou pro muže i ženy
 Odměny za docházku
V případě vašeho zájmu zasílejte své životopisy na e-mail
marie.tumova@EdschaTS.com
nebo volejte na: 565 422 418 (paní Tůmová)

Andělský Dvůr přijmeme jak brigádně tak na HPP
obsluhu penzionu a pomocnou sílu do penzionu.
~ Andělský Dvůr ~
Světce 21
378 21 Kardašova Řečice
web: www.andelskydvur.cz
mail: info@andelskydvur.cz
telefon: +420 777 455 627
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