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Putování k pramenům řeky Desné.

     Myšlenka uskutečnit společnou vycházku desenských 
občanů proti proudu řeky Desné až k jejím pramenům se 
zrodila  již  v minulém roce.  Nad turistickou mapou jsme 
nakonec  zjistili,  že  řeky tohoto velmi  podobného jména 
jsou  dvě.  Řeka  Desná,  která  pramení  u  obce   Svatá 
Kateřina  a  řeka  Desinka  pramenící  v oblasti  směrem na 
Paseky u  Proseče. Jejich soutok je pod bývalou hájovnou 
„Kozmín“ u Kamenných Sedlišť.
   První  naše  průzkumná  výprava  do  těchto  oblastí  se 
uskutečnila již loňského podzimu. Ve snaze najít skutečný 
pramen  řeky  Desinky  jsme  se  vydali  proti  proudu 
a prodírali  se  houštinami.  Koryto  této  řeky  je  bagrem 
upraveno, asi ve snaze odvodnit močály prameniště. Takže 
zobrazení na mapě asi plně neodpovídá dnešní skutečnosti. 
K pramenům řeky Desné jsme se vypravili zjara letošního 
roku  na  kolech.  Po  delším  hledání  jsme  k pramenům 
skutečně došli. To vše za spolupráce a doprovodu p. Jana 
Kulhavého,  který  má  mnoho  vzpomínek  k tomuto  kraji 
z dětských  let.  A to  jak  z vyprávění  svých  rodičů,  tak 
z vycházek po lesích v blízkosti svého rodiště.
   Za  podpory  obecního  úřadu  a  starostky  obce,  která 
pozvala na plánovaný společný výšlap občany rozhlasem, 
jsme se v den pracovního volna  8. května  2006 vydali. 
Společný odjezd linkovým autobusem do Budislavi. Účast 
až nečekaně vysoká – 21 účastníků, nejmladší   6-ti  letý 
Míra  Vejrych.  Po  seznámení  s návrhem  trasy  a  až 
s neskutečnou chutí  a  odhodláním dojít  do cíle,  jsme se 
vydali  přes  Kamenné  Sedliště  k samotě  „Kozmín“. 
Sestupem  po  svahu  jsme  se  dostali  k první  plánované 

zastávce,  k soutoku  řek  Desné 
a Desinky. I když to není daleko od naší 
obce, většina účastníků zde byla poprvé.
   Pokračujeme lesní  cestou k rybníku 
Zimka, kde na nás čeká další desenská 
rodina, takže se počet účastníků zvyšuje 
na  25.  Rybník  Zimka  je  napájen 
umělým  ramenem  z řeky  Desné.  Po 
kratším úseku silnice směrem na Svatou 
Kateřinu odbočujeme opět na lesní cestu 
a  po  zdolání  vzdálenosti  asi  500  m 
přicházíme  k nové  vodní  nádrži. 
V loňském  roce  dokončená  stavba 
s konečnou  úpravou  cesty  i  okolí, 
vsazena  citlivě  do  okolní  krajiny, 
každého  překvapuje.  Každý  rozbaluje 
své  proviantní  zásoby  a  nastává  čas 
odpočinku.  Po  prohlídce  a  posilnění 

pokračujeme  k vodojemu  pro  obec  Lubnou  „Skalka“. 
Dostáváme  se  do  oblasti  zv.  Evropské  rozvodí.  Již  zde 
můžeme vidět pramínky řeky Desné. Naším cílem je však 
pramen nejvzdálenější, až u osady Hatě u  Svaté Kateřiny. 
Protože  jdeme  po  předem  prozkoumané  trase,  netrvá 
dlouho  a přicházíme  k pramenu  řeky.  Každý  se  snaží 
alespoň smočit ruce ve vodě, někteří mají odvahu vodu i 
ochutnat.  Uvažujeme  o  skutečnosti,  že  se  nacházíme 
v oblasti, kde pramení řeka, po které má naše obec jméno 
nebo  tomu  je  snad  opačně  ?  Na  berličku  donesenou 
účastníky je zavěšen hrneček s nápisem o naší uskutečněné 
výpravě, k použití pro případného dalšího turistu. Po delší 
přestávce a několika snímcích na památku se vydáváme na 
zpáteční  cestu.  Jdeme  po  hrázi  odvodněného  bývalého 
rybníku v oblasti lesů zv. Královec. 
   Po delším pochodu a krátkém zastavení u hájovny, kde 
byla  v minulosti  sklárna,  odbočujeme  na  cestu,  jež 
prochází  oblastí  zv.  „Pod  hůrami“.  Znovu  mnoho 
příležitostí pro fotoamatéry a filmaře.  Nádherné přírodní 
útvary a scenérie.
   Již značně unaveni pochodem dlouhým nejméně 20 km, 
jdeme přes  Poříčí  směrem k pohostinství  „  Pod  hájem“. 
Zde  je  neoficiální  závěr,  sdělování  dojmů  a  dle  zájmu 
i posilnění a občerstvení. Podařilo se uskutečnit  celodenní 
akci  zaměřenou  na  poznávání  našeho  nejbližšího  okolí 
v klidu,  pomalu  a  pěšky.  Všem  účastníkům  patří 
poděkování za neobyčejně přátelskou a dobrou náladu po 
celý,  jistě  náročný  den.  Počasí  nám přálo  a  vzpomínky 
nám zůstávají.

Oldřich Kladivo

PS. Zde se patří poděkovat za ochotu a čas, který věnovali pan Oldřich Kladivo a Jan Kulhavý přípravě tohoto krásného 
výletu po okolí.  Několikrát prošli  trasu,  znají  spoustu zajímavostí  z historie a  připravili  každému  mapu trasy.  Za 
všechny účastníky výšlapu dodatečně srdečné díky za pěkně prožitý den.



Informace obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Desná na svých zasedáních dne 5. 4.  a 7. 6. 2006 mimo jiné projednalo a 
schválilo:
- závěrečný účet obce Desná za rok 2005 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
   za rok 2005
- odpisový plán investičního majetku Mateřské  školy v Desné
- vstup obce Desná do dobrovolného svazku obcí za účelem výstavby větrných elektráren
  a pověřuje starostku a místostarostu při jednáních o založení svazku a výstavbě elektráren 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Desná
Počet zapsaných voličů……………………………256
Počet vydaných obálek……………………………189

Počet odevzdaných obálek ………………………..189
Počet platných hlasů ……………………………...189

Účast …………………………………………… 73,83 %

 1. KDU – ČSL 68 hlasů
 2. ODS                         45 hlasů
 3. ČSSD                         39 hlasů
 4. Unie svobody – Demokrat.unie 13 hlasů
 5. KSČM 10 hlasů

 6. Strana zelených          6 hlasů
 7. Strana zdravého rozumu             3 hlasy
 8. SNK – Evropští demokraté            2 hlasy
 9. Právo a spravedlnost                  1 hlas
10. Nezávislí                               1 hlas
11. Nezávislí demokraté                  1 hlas

Informace pro chovatele ovcí a koz
V rámci  sjednocování  legislativy  zemí  Evropského  společenství  vstoupilo  v platnost  dnem  9.7.2005  „nařízení  Komise 

Evropského společenství“ č. 21/2004. Z uvedeného vyplývá, že od 9.7.2005 povinnosti týkající se označování a evidence ovcí 
a koz stanovené zákonem č. 154/2000 Sb. (plemenářský zákon), a jeho prováděcími předpisy platí pro všechny jejich chovatele 
bez rozdílu, kolik těchto zvířat daný chovatel chová. 
K tomuto opatření přistoupila Komise Evropského společenství po zkušenostech z některých zemí, kdy při eliminaci nákazy 
BSE (nemoci šílených krav)  a  kousavky ovcí  došlo ke zbytečné likvidaci  celých chovů z důvodu nedostatečné evidence 
nedokladovaného pohybu zvířat mezi chovateli. Znamená to tedy, že povinnost zaregistrovat svoje hospodářství u pověřené 
osoby,  zajistit  označení  zvířat,  vést  vlastní  evidenci  a  předávat  údaje  pověřené  osobě  (do  ústřední  evidence)  platí  i  pro 
chovatele  pouze  jedné  ovce  či  kozy.  Pověřeným orgánem je  Českomoravská  společnost  chovatelů,  a.s.  Ten,  jako  orgán 
pověřený  vedením ústřední  evidence,  chovateli  přidělí  pro  každé  jeho  hospodářství  registrační  číslo  platné  v rámci  celé 
republiky. Tato registrace se provádí na základě vyhlášky č. 136/2004 Sb. formou vyplnění a předání „Registračního lístku“, 
který chovatel obdrží buď přímo na adrese Českomoravské společnosti chovatelů, nebo u kontaktního pracoviště v Hradci 
Králové, případně na webové stránce www.cmsch.cz.
Adresa:
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Útvar ústřední evidence
252 09 Hradišťko pod Medníkem
zodp. pracovník: p. Klímová, tel.: 257 896 284

Adresa kontaktního pracoviště  :  
Chovservis, a.s.
Zemědělská 897
500 03 Hradec Králové
zodp. pracovník: p. Knajflová, tel.: 495 404 157

Mikroregionální olympiáda
Dne 31. května 2006 pořádaly obce Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka Den dětí. V letošním roce byla hostitelem obec 

Vidlatá Seč. Pořadatelé připravili pro děti zajímavé disciplíny v duchu olympijských her. Naši obec reprezentovalo 10 dětí a to 
v kategorii mladší: Vladimír Lipavský, David Nádvorník, Michal Háp, Andrea Kladivová a Veronika Renzová. 
V kategorii starší: Jan Pavliš, Jan Vejrych, Anna Šimková, Alena Stráníková a Daniel Kladiva. Děti si vedly dobře, mladší 
konečně získaly medailové umístění a přivezly si za třetí místo pěkný pohár, který je vystaven v potravinách u Šimáků. Starší 
děti obsadily pěkné čtvrté místo a v rámci dolnoújezdské školy se umístily nejlépe.

Jubilea
V tomto čtvrtletí oslavili:
Jiří Jílek 55 let
Vlasta Klusoňová 55 let
Božena Nádvorníková 65 let
Emílie Šplíchalová 70 let
Čeněk Čermák 70 let
Ladislav Kladivo 82 let
Ladislav Renza 88 let
                 

Narození:
Štěpán Tomšíček, Desná 20

Všem srdečně 
blahopřejeme

http://www.cmsch.cz/


Kosmetika na Desné
Kosmetička Martina Částková oznamuje změnu provozní doby.

Od 12. 7. 2006 bude poskytovat kosmetické služby ve středu (místo čtvrtka) 1x za 14 dní po domluvě na tel. čísle 775 660 950.

Z mateřské školy
Při příležitosti ukončení 30. školního roku v Mateřské škole v Desné se uskutečnilo v pátek 23. 6. 2006 v 15 hodin setkání 

bývalých zaměstnanců, účastníků stavby školy a představitelů obce a zemědělského družstva. Po kulturním vystoupení dětí 
a slovu starostky obce následovala prohlídka školy, fotografií, kroniky a volná beseda všech zúčastněných.
Následně se v mateřské škole konal v neděli 25. 6. Den otevřených dveří spojený s výstavkou dětských prací, aby se všichni, 
kteří mají zájem, mohli přijít podívat,  jak si děti hrají a pracují. 
K výročí ukončení 30. školního roku vydala mateřská škola také mimořádný zpravodaj, který je i součástí tohoto Deseňáčku.

Touto cestou bychom rádi poděkovali paní Jaroslavě Řehůřkové, která jako sponzorský dar ušila záclony do třídy mateřské 
školy. Děkujeme.                                                                                                                                     Eva Kabrhelová, ředitelka

Včelařská organizace v Litomyšli slavila 100 leté výročí založení.

   V Deseňáčku  č.  16  bylo  pozvání  a  krátká  zmínka 
o připravovaných  oslavách  100  letého  výročí  založení 
včelařské  organizace  na  Litomyšlsku.  Oslavy  se  konaly 
v prostorách   zámeckého  pivovaru  v Litomyšli  ve  dnech 
28. – 30. ledna 2006 ve spolupráci a s pomocí městského 
muzea. Dnes pět měsíců po skončení oslav možno hodnotit 
jak akce byla úspěšná a zdařilá. Celkově byl splněn záměr 
informovat veřejnost o důležitosti medu i ostatních včelích 
produktů ve výživě a seznámení s historií organizovaného 
včelaření  na  Litomyšlsku  a  porovnání  se  současným 
stavem.  Zahájení  výstavy  se  zúčastnilo  několik 
významných hostů. Zástupci Krajského úřadu Pardubice, 
starosta města Litomyšle, zástupci Českého svazu včelařů, 
redaktoři časopisu Včelařství i regionálních novin a další 
hosté  z okolních  organizací.  Byly  předány  pamětní  listy 
zasloužilým členům včelařské organizace Litomyšl.
  Návštěvníci  si  mohli  prohlédnout  vystavené  pomůcky 
a zařízení  používané v minulosti  i  současné  moderní  úly 
a vybavení  včelařských  provozů.  Na  informačních 
panelech  zapůjčených   Včelařským  učilištěm 
v Nasavrkách i při videoprojekci odborných filmů se mohli 
přítomní poučit o tajích včelařského oboru. Výstava byla 
doplněna  i  panely  s fotodokumentací  z dob  dávno 
minulých i  ze současnosti.  Součástí oslav bylo i několik 
přednášek významných  včelařských  odborníků  i  z řad 
našich  členů  o  historii  včelařství  i  o  moderním 
nástavkovém  včelaření.  Velmi  kladně  byla  přítomnými 
hodnocena přednáška přítele Stanislava Tomšíčka o historii 

včelařského  spolku  od  založení  po  současnost.  Výstava 
byla  spojena  s prodejem včelařských  potřeb,  pomůcek a 
včelařských produktů ( med, medovina, včelí kosmetika i 
medové pečivo). Paní Melšová z Budislavi zde předváděla 
překrásné ukázky zdobení perníčků. Rovněž pekárna paní 
Kočí  z Dolního  Újezdu  měla  úspěch  s nabídkou  svých 
výrobků.  Ve  spolupráci  se  Sborem  paní  a dívek  z 
Litomyšle  se  uskutečnil  v  sobotu  „Medový  večer“  se 
sborovým  zpěvem  a  zábavným  programem  a velmi 
zajímavá  přednáška  MUDr.  Jany  Hajduškové  o účincích 
produktů včel  ve  výživě.  Rovněž vyhodnocena soutěž  o 
medový perníček.
   V pondělí  se  uskutečnil  program  pro  školy  I.stupně 
i školky „ Sladké pondělí“. Vtipný a  poutavý pořad  ze 
života  ve  včelstvu   znázorňovali   Medunka  a  Brunďa 
v podání vedoucí odboru školství městského úřadu  Mgr. 
Milady Kadidlové, Mgr. Petra Zaala a s nimi  praktického 
včelaře  přítele  Josefa  Horáka.  Během  dopoledne  se  při 
tomto  opakovaném pořadu  vystřídalo  více  jak  600  dětí. 
Pohádkové  představení  však  mělo  ještě  pokračování 
vyhlášením soutěže o namalování obrázku se včelařskou 
tematikou.  Tyto  kresby  byly  v daném  termínu 
vyhodnoceny  a  následně  přímo  na  jednotlivých  školách 
předány všem, co se zúčastnili, sladké odměny ve formě 
medu a zdobených perníčků. Vyhodnocené výkresy byly 
vystaveny po určitou dobu v prostorách městské knihovny.
    Dodatečně  je  ještě  zpracováván  almanach  o  celém 
období  dějin  včelařské  organizace,  včetně 
fotodokumentace. Zpracovává jej přítel Stanislav Tomíček 
a jeho vydání se předpokládá do konce letošního roku. Na 
přípravě a průběhu oslav se podíleli i další včelaři z Desné, 
mimo jiných přítel  Vladimír  Drábek, který je  předsedou 
včelařské organizace v Litomyšli již 12 let a dlouhá léta 
byl  včelmistrem v ZD Dolní Újezd. Dále velký podíl na 
úspěšném průběhu má i přítel Jan Rožek. Při přípravách 
oslav byl jedním z hlavních aktérů zajištění a soustředění 
vystavených exponátů a  po celou dobu oslav se aktivně 
snažil  být  nápomocný  zdárnému  průběhu.  Velký  zájem 
návštěvníků a to hlavně dětí vzbuzoval jeho skleněný úl 
a v něm  živé  včely.  Organizátorům  výstavy  nelze  než 
poděkovat za akci  takového rozsahu.

                                                             Oldřich Kladivo



Hasičské mládí na Desné
Letošní dlouho nekončící zima nás vůbec nechtěla pustit zahájit trénink na hřišti. Vše se celkem slušně opozdilo a termín 

soutěže stanovený na konec května nás slušně honil, zároveň i strašil, jestli vůbec něco nacvičíme. Nejprve tradiční problémy 
s docházkou, šeredné počasí a tak se nacvičovalo pomalu za pochodu. Kolektiv mladších hasičů doplnili noví členové a tak 
obě družstva vyrazila do Čisté bojovat  ze všech sil. Počasí si  ani tentokráte nezkazilo letošní pověst a oba dny pršelo. Páteční 
boje v běhu štafety CTIEF, běhu dvojic a útoku CTIEF nás docela naladily, že i přes to, že nebylo nic moc natrénováno, máme 
docela slušné umístění. Večer byl za deště ponurý a chladný, a tak jsme s radostí uvítali ubytování v suchu a teple místního 
kulturního domu. Sobotní den začal štafetami na 4x60m a požární útoky byly třešničkou hasičského sportu. A docela se nám 
vydařily. Konečné hodnocení přineslo radost všem. Mladší děti si opět letos vezly domů medaili za krásné druhé místo a starší 
hasiči dobře zabodovali na páté příčce hodnocení.

Nově postavený desenský dorost se taktéž pokoušel o co nejlepší umístění, ale tento boj byl nelehký a je stále co vylepšovat. 
Podzimní umístění na posledním místě se těžko v tvrdé konkurenci vylepšovalo. Chyba k chybičce se načítala a tak hodnocení 
s číslem 6 z počtu 7 zúčastněných družstev vypovídala o tom, že je co dohánět.

O pohár starostky obce Desná
Sbor dobrovolných hasičů v Desné  a  Obecní úřad v Desné si  Vás dovolují  pozvat  na II.  ročník 

soutěže „O pohár starostky obce Desná“ v požárním útoku, který se koná v sobotu     26. 8. 2006 od 
13.00 hod na hřišti  v Desné jako součást  seriálu Okresní  ligy Svitavska v požárním sportu.  Bohaté 
občerstvení zajištěno.  Těšíme se na Vaši účast.
       

Pozvání na druhé společné putování po okolí naší obce
Po zdařilém výšlapu k pramenům řeky Desné a celkové spokojenosti účastníků je plánována další společná vycházka na 

čtvrtek 6.  července 2006 (den pracovního volna)  s cílem navštívit  místa  bývalé sklárny na Posekanci,  okolí  posekanecké 
myslivny, lesní rybník, hráze bývalého, dnes odvodněného rybníka, prameny říčky Desinky, Mlýnský kámen (který má svou 
historii), Tereziánský háj, pozůstatky po parní pile přímo v lese postavené po velkém polomu v r. 1930. Plánovaný odjezd ráno 
opět linkovým autobusem z Desné kolem 8.15 hod. Pro zpáteční cestu bude zajištěna Avie.  Tato trasa by měla být méně 
náročná než cesta první.  Vše bude oznámeno ještě místním rozhlasem.

Pozvánky pro prázdninové večery

Poutní mše svatá bude 2.července v 10.30 hodin v nově opravené kapličce sv. Petra a Pavla

Jen jediné slovo
může někoho udělat šťastným. 
Jen jediné slovo dokáže všechno napravit  
a řekne víc než mnoho slov. 
Jeden přívětivý úsměv 
znamená víc než dlouhé řeči.
Pane, dej ať myslím více na to, 
že stačí často maličkost,abych druhého 
alespoň trochu potěšil a přinesl pokoj.

  

Nadcházející  čas  dovolených,  toulek 
přírodou a cestování nechť vám přinese 
radost  ,  odpočinek  těla  i ducha  a  ať 
prožijete  spoustu  neopakovatelných 
zážitků. Šťastnou cestu, šťastné návraty 
domů a pokojné dny prázdnin přeje  
                        redakce Deseňáčku  -
          -  zkrátka hezké prázdniny

 Podhájské  trampské léto 2006
24.června. Pouťová zábava s kapelou „ Náhoda“ -Litomyšl
5.července Country zábava s kapelou „Rančeři“ – Poříčí
15. července Posezení u ohně s kapelou „ Šíny“- Karviná 
29. července Taneční zábava s kapelou „ Náhoda“ –Litomyšl
12. srpna Posezení u ohně s trampskou kapelou „ Šíny“
26. srpna Desenské dozvuky s kapelou„ Náhoda“ –Litomyšl
2. září Ukončení trampského léta  s kapelou „Rančeři“ 
           Zároveň u nás kapela„Rančeři“ oslaví 20. výročí vzniku
            za účasti všech členů, kteří v kapele působili.
Přijďte si odpočinout, zatančit si a pobavit se. Těšíme se na Vás
 Tel. 603 284 211,   737 466 504
 www. podhajem.com

Poříčské prázdninové večery
v areálu hospody  Na Ranči vždy ve 20.00 hod.
8. července        Sraz harmonikářů v 19.30 
15. července      Rančeři Poříčí
29. července      Hasweři Česká Třebová
19. srpna            Vychr z Orlických hor 
26. srpna            Franta Levý  Osík 
Občerstvení zajištěno
Vstupné 30,- Kč
Srdečně zvou pořadatelé
www.sweb.cz/hospodanaranci
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Mimořádný zpravodaj Mateřské školy v Desné
                                                k ukončení 30. školního roku

Z historie školy
Mateřská škola se začala stavět v roce 1973 v akci „Z“ a podle zápisu v kronice školy bylo 
odpracováno 16000 brigádnických hodin.
Provoz byl zahájen 1. září 1976. V prvním školním roce byla mateřská škola jednotřídní, 
děti  dojížděly  i  z okolních  vesnic  (Vidlatá  Seč,  Chotěnov,  Jarošov) autem  JZD.  Od 
druhého školního roku byla mateřská škola rozšířena na dvě oddělení (dovážely se i děti 
z Poříčí, Mladočova a Dolního Újezda). 
V dalších letech se pohyboval počet dětí stále kolem padesáti a postupně se snižoval. Od 
školního roku 1991/92 je mateřská škola opět jednotřídní.

        Současnost školy
V současné době (i výhledově) je počet dětí v MŠ do dvaceti. Školu navštěvují také děti 
z Poříčí, které dojíždějí linkovým autobusem. 30. školní rok končíme se 17 zapsanými 
dětmi.. Pro děti to znamená příjemně malý nestresující kolektiv, kde je na každé dítě 
dostatek času, pro zaměstnance školy krácené úvazky. O děti a provoz školy se starají 3 
pracovnice – ředitelka, školnice (denní úvazek 4 hodiny) + 2,5 hodiny odpoledne jako 
nekvalifikovaná pedagogická pracovnice a kuchařka (denní úvazek 5 hodin) + 1 hodina 
administrativních prací spojených s vedením školní jídelny. 
Všichni zaměstnanci se podílejí na vytváření programu školy, zapojují se do společných 
akcí a aktivit školy, v takto malém kolektivu se při práci s dětmi počítá i s větší podporou 
ze strany nepedagogických pracovníků. Snažíme se vhodně doplňovat  rodinnou výchovu 
a vytvořit co nejlepší prostředí a  podmínky pro děti, které jsou nám svěřené.
Školní vzdělávací program  vychází ze zájmů a potřeb dětí. Hravou formou se děti 
seznamují s okolním světem, učí se vnímat krásy přírody a chránit životní prostředí. 
Jednotlivá roční období jsou dětem přibližována prostřednictvím typických činností.  
To jak se dítě v mateřské škole cítí a co zde prožívá je velmi důležité pro jeho další vývoj. Celodenní 
aktivitu dětí vyplňuje v předškolním období hra. I v mateřské škole musí mít dítě dostatek času na volnou 
hru, ale nastupují i činnosti řízené -  pohybové, výtvarné, pracovní, hudební, literární. Dítě má možnost 
setkat se zde s činnostmi, které může prožít jen v kolektivu dětí – tvořivé kolektivní činnosti, dramatické 
činnosti,  různé tělovýchovné aktivity. Učí se základním pravidlům soužití v kolektivu, vzájemné pomoci 
a toleranci.

Škola je vybavena velkým množstvím výtvarného a 
pracovního materiálu, hraček, pomůcek, 
tělovýchovného nářadí. Děti mají možnost seznámit 
se i se základy ovládání a využívání počítače. Ke 
hrám i pohybovému vyžití dětí slouží také prostorná 
zahrada, na kterou je v současné době pořizováno 



nové vybavení, které musí odpovídat platným 
normám. V letním období je využíván velký bazén.

„počítačová kresba“

Tradičně se v MŠ konají oslavy narozenin dětí se zdobením dortu a přípravou slavnostní tabule, pořádají 
karnevaly, vánoční besídky, tvořivé hrátky s rodiči, výlety, oslava Dne matek a Dne dětí a jako rozloučení 
s předškoláky akce Noc v mateřské škole. V předvánočním období navštěvují děti nejstarší občany 
s malými dárečky a zazpívají koledy. 
Děti navštěvují také filmová a divadelní představení. Každoročně absolvují plaveckou výuku v poličském 
bazénu. Dětem je poskytována kolektivní i individuální logopedická péče ve spolupráci s odborníky.
Nejstarší děti jsou připravovány pro plynulý přechod do ZŠ, jsou vedeny k samostatnému 
a zodpovědnému plnění úkolů, získávají potřebné dovednosti a návyky. Před zápisem do 
ZŠ navštěvují své bývalé kamarády v prvních třídách, aby se seznámily s prostředím školy 
i činnostmi, které je ve škole čekají.
Už po několik let se naše mateřská škola zúčastňuje výtvarné soutěže ˝ Požární ochrana 
očima dětí ˝, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro školy i 
mimoškolní zařízení. Děti soutěží v několika kategoriích, v okresním kole se vyhodnocují 
vždy 3 nejlepší práce v každé kategorii. Každoročně se naše  děti umísťují na předních 
místech. Odměnou bývá diplom a pěkná kniha, v posledních  letech dostaly děti pozvání 
do Hasičského záchraného sboru ve Svitavách, kde shlédly ukázku požární techniky a 
dalšího vybavení. V letošním roce se umístily z naší školy v kategorii předškoláků na 
1.místě Vítek Vostřel a na 2. místě Míra Vejrych.

Zápis nových dětí do MŠ pro následující školní rok se uskutečňuje vždy v měsíci dubnu. 
Při nástupu do MŠ je uplatňován adaptační postup, který  znamená postupné přivykání na 
kolektiv. Dítě opouští bezpečí rodiny a přichází do kolektivu vrstevníků. Ne všechny děti 



jsou stejné (stejně jako my dospělí), některé děti jsou v prostředí  školky „jako doma“, těší 
se na nové kamarády, pro další nebývá tento přechod  snadný. Dítě může navštěvovat 
školku nejdříve s maminkou „jen na chvilku“, dochází zpočátku jen některé dny v týdnu a 
podobně, aby byl tento přechod do nového prostředí pozvolný. Dobrým pomocníkem při 
zvládnutí této pro dítě velké změny může být i oblíbený plyšák nebo hračka z domova. 
Děti čeká ale spousta her a také  „práce“, a to všechno pomůže zapomenout na případné 
stýskání po mamince a překonat počáteční nejistotu.

Končí 30. školní rok, který byl pro nás „pohádkový“. Tak jsme totiž nazvali náš vzdělávací 
program pro tento školní rok. Program byl motivován ústřední postavou Kašpárka 
z pohádky, který si s dětmi celý rok hrál, zpíval, cvičil, maloval…, byl jejich kamarádem a 
naučil je mnoho nového. Provázel je světem pohádek a také je seznamoval se světem 
skutečným. Stejný byl také námět všech akcí v průběhu roku.
Tvořivé činnosti patří u dětí k nejoblíbenějším a  hrát si s maminkou nebo tatínkem ve 
školce je pro děti vždy velkým zážitkem. A tak se i letos konaly v naší mateřské škole 
hrátky, tentokrát „ pohádkové“.  Pro děti, maminky, tatínky i starší sourozence, kteří se 
naší akce zúčastnili, bylo připraveno mnoho činností, ze kterých si mohli podle svého 
zájmu vybrat. Rodinné týmy společnými silami  kreslily obrázky z pohádek, řešily 
pohádkové hádanky, vyráběly z papíru a dalších materiálů pohádkové postavičky. Vážíme 
si zájmu rodičů o naše společná setkání v mateřské škole, vždyť společně strávený čas 
rodičů a dětí při hrách je tím nejlepším vkladem do života. 
V závěru plesové sezony pozvaly děti rodiče, sourozence a další hosty  na „zámecký ples“. 
Dlouho dopředu jsme připravovali šaty pro malé prince a princezny, děti si vyrobily 
korunky a další doplňky, vytvářely slavnostní výzdobu a pozvánky na bál. V den plesu 
dopoledne chystaly dobroty na královskou hostinu, která k zámeckému plesu samozřejmě 
patří. Vyráběly ovocné jednohubky, zdobily dortíčky a koláčky, které pak odpoledne na 
slavnostně prostřené tabuli nabídly návštěvníkům našeho plesu. V úvodu se děti nejprve 
představily svými říkankami o princeznách a princích a pak už mohl začít tanec. Král, 
princezny a princové si zatančili nejen spolu, ale i se svými nejmilejšími, které si na bál 
pozvali.
Tato společná akce znamenala pro děti nejen velké těšení a společné zážitky, ale také 
získání  nových poznatků, prohloubení dovedností a schopností souvisejících s přípravami. 
A to je naším záměrem.



Závěr školního roku je tradičně plný akcí. S maminkami jsme v květnu oslavili jejich 
svátek a jak jinak – připravili jsme pro ně pohádku “Sněhurka a sedm trpaslíků“
Na výlet jsme samozřejmě nemohli vyrazit nikam jinam něž do “perníkové chaloupky”u 
Pardubic.

Nastal čas, kdy se ohlížíme zpět, abychom se zeptali, co se nám podařilo a co naopak jsme 
zůstali tomu letošnímu roku dlužni. Za celý školní rok získají děti mnoho společných 
zážitků, nových poznatků a zkušeností. I ti nejmenší se naučí v kolektivu vzájemně 
vnímat, domluvit se, podělit se o hračky, pomoci druhému, poradit si v různých situacích, 
zeptat se, když něco neví, ozvat se když s něčím nesouhlasí. Osvojí si hodnoty, na kterých 
člověk staví celý život.
Červen je v naší mateřské škole měsíc radostný, plný her, akcí a výletů, na druhé straně ale 
nastává čas loučení s předškoláky. Děti ještě netuší, že stojí na počátku nové životní etapy, 
která  bude  klást  vyšší  nároky  na  jejich  samostatnost  a  soběstačnost.  Počátek  nového 
školního roku je ale  v této chvíli  ještě vzdálený,  čeká nás čas prázdnin a dovolených. 
Dětem, rodičům i Vám všem přejeme krásné léto a hodně odpočinku k načerpání nových 
sil.
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