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Pěší společné putování 
 

   
    Již po čtvrté jsme se dne 8. května 2008 vydali na pěší 
společný pochod. Minulé trasy byly směrovány za 
poznáním toku řeky Desné od pramenů u Svaté Kateřiny 
až po ústí do řeky Loučné u vesnice Tržek. Rovněž jsme 
putovali po stopách skláren na Posekanci a Lubné a hledali 
pozůstatky po parní pile postavené po velkém polomu 
v roce 1930. 
    Letošní výšlap začal jízdou linkovým autobusem až na 
poslední zastávku před Prosečí. Odtud jsme šli přes osadu 
Borka. I když to od nás není daleko, řada účastníků zde 
byla poprvé. Jsou zde většinou rekreační chaty. Pak již po 
vyznačených turistických značkách přes obec Bor ke 
zvláštnímu pískovcovému masivu „Kolumbovo vejce“. Je 
až neuvěřitelné, že tak velký pískovec stojící na špičce 
a ještě  nakloněn odolává vlivům počasí a náporu turistů. 
Po prohlídce a společném fotografování pokračujeme na 
pískovcovou skálu zvanou „Kazatelna“. Zde po dosti 
složitém výstupu až na vrchol nastává chvíle odpočinku a 
čas svačiny. 
    Při dalším postupu procházíme krásným lesním 
prostředím kolem řeky, kde jsou tak zvaná „Kúpadla“. 
Několikrát přecházíme řeku, každý podle svých fyzických 
schopností a možností si vybírá místo přechodu, abychom 
posléze v dosti nepřístupném kopcovitém terénu spatřili 
uměle vytesanou jeskyni v pískovcové skále. Informační 
tabulka nás upozorňuje, že jsme u „Betlémské jeskyně“. Je 
zde možnost posezení a prohlížíme na zdech vytesaný 
biblický obrázek i jiné nápisy. Ještě krátká prohlídka okolí 
a pokračujeme. Po sestupu příkré stráně přicházíme již po 
silnici k nedaleké studánce „Kapalica“. Každý alespoň 
smočí prsty do studené vody, případně ochutná její 
chuť. Nedaleko odtud je nově opravená restaurace 
„Polanka“. Velice pěkné prostředí nabízí posezení uvnitř 
i na venkovních terasách. Bylo na rozhodnutí většiny, zda 
se zastavíme na občerstvení. Pravděpodobně každý asi měl 
dostatečně vydatnou svačinu a výsledkem bylo, že jsme ke 
stolům v restauraci nezasedli a po krátké prohlídce okolí 
pokračujeme po silnici směrem do Nových Hradů. Po  

 
projití zámeckým parkem navštívíme cyklistické muzeum, 
zbudované v bývalém špýcharu patřícímu k zámku. Tato 
expozice historických i novějších kol je velmi zajímavá. 
Jsou zde mimo jiných i kola používaná v minulosti 
v armádě, kola upravená pro různé účely i závody. Je znát, 
že máme za sebou 10 km chůze dosti náročným terénem 
a že je vítaná každá lavička s možností odpočinku. 
   Po prohlídce muzea 
si ještě několik z nás 
stihlo prohlédnout 
nedalekou nově 
opravenou stáj pro 
koně. Pak se krátce 
zastavujeme před 
krásně opraveným 
zámkem a již 
obracíme směr cesty kolem ohrad s farmářským chovem 
daňků a jelenů. V sousedství těchto udržovaných pastvin 
na nás na smluveném místě čeká automobil Avia. Nikdo 
již nemá snahu pokračovat pěšky, a proto dobrovolně 
nasedáme do auta, abychom mohli udělat neoficiální závěr 
v pohostinství „Pod hájem“. Jak již to bývá, každý si zde 
vybere občerstvení dle své chuti. Pak je již možnost 
zavzpomínat na společně prožitý den s možností poznávat 
nejbližší zajímavé okolí naší vesnice. Počasí nám tentokrát 
přálo, dobrá nálada vydržela.  

 
    Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na přípravě a zajišťovaní tohoto výšlapu. 
    Krásných míst vhodných pro pěší turistiku je i 
v blízkém okolí mnoho. Zvláštní atmosféru těmto 
pochodům dodává to, že jdeme společně, pomalu, 
s možností obdivovat a vzájemně se upozorňovat na 
přírodní zajímavosti, které jindy, když jdeme sami nebo 
jedeme autem, snad ani nevnímáme. Alespoň na pár hodin 
vynecháme každodenní spěch. Za pěknou a vydařenou 
procházku v přírodě patří dík všem účastníkům.  

Oldřich Kladivo 



 

Informace obecního úřadu 

Zastupitelstvo obce Desná na svých zasedáních dne 23. 4. a 19. 6. 2008 mimo jiné projednalo 
a schválilo: 
- zhotovitele stavby „Stavební úpravy Mateřské školy 
Desná, kterými dojde ke zřízení pěti bytů v podkroví – 
firmu Pásek stav. firma s.r.o., Starohradská 400, Polička 
- přihlášku do soutěže Vesnice roku 2008 
- příspěvek Základní škole Dolní Újezd ve výši 10 000,- 
Kč na modernizaci učebny výpočetní techniky 
 - závěrečný účet obce Desná za rok 2007 včetně zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 bez 
výhrad 
- rozpočtové opatření č. 98 – investiční dotace ve výši 
100 000,- Kč poskytnutá v rámci POV z rozpočtu 
Pardubického kraje na rekonstrukci sociálního zařízení 
obecního úřadu 

- zhotovitele Stavitelství Jokeš Morašice na akci 
„Rekonstrukce sociálního zařízení Obecního úřadu“ 
- výpověď ze smlouvy č. 007/2005 – S s TS města 
Bystřice nad Pernštejnem 
- prodej ideální poloviny stavební parcely č. 182 o výměře 
29 mP
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- mimořádný členský příspěvek Mikroregionu Litomyšlsko 
ve výši 10,- Kč/ 1 obyvatel, který bude použit jako 
příspěvek Litomyšlské nemocnici a.s. na koupi sanitního 
vozu 
- příspěvek Českému svazu včelařů Litomyšl ve výši 
1000,- Kč na zakoupení ochranných prostředků a pomůcek 
na léčení včelstev 

 
Změna úředních hodin na matrice v Dolním Újezdě 
V období od 1.7. – 31.8.2008 dochází ke změně úředních hodin na matrice v Dolním Újezdě. 
Úřední hodiny: pondělí a středa od 7P

30
P - 11P

30
P a 12P

30
P - 16P

00
P. 

Mimo tyto úřední hodiny je nutno si návštěvu domluvit telefonicky na č. 461 632 822. 
 
Upozornění 
    Oznamujeme občanům, že naše obec se zapojila do 
programu BRKO (likvidace biologicky rozložitelného 
odpadu) a všem občanům je k dispozici oranžový 
kontejner na posečenou trávu, rostlinné zbytky ze 
zahrádek, listí a ořez ze živých plotů umístěný u hřiště. Do 
kontejneru nesmí přijít shnilé ovoce, zelenina, řepa nebo 
brambory. Ukládání posečené trávy je hlavně určeno těm 
občanům, kteří nekompostují tento odpad na svých 
pozemcích. Je nepřípustné, aby i nadále byla ukládána 

tráva pod stráně, na obecní a mnohde i na soukromé 
pozemky. Jedná se o černé skládky. Toto se děje po celé 
délce obce. Budeme občany sledovat, upozorníme je na 
jejich chování písemně a poté jejich přestupky řešit. Tuto 
informaci berte jako dobře míněnou. Jak k tomu přijdou 
spoluobčané, kteří bydlí na opačné straně silnice a sousedé 
je zasypávají odpadem. Chovejme se podle motta J. 
Lessinga „Co sám nechceš, nečiň jinému“.  

 
    
Výměna občanských průkazů 
    Městský úřad v Litomyšli upozorňuje občany na lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Státní 
občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 
31. prosince 2003 nejpozději do 31.12.2008. Této výměně nepodléhají občanské průkazy vydané občanům narozeným před 
1.1.1936, pokud v nich je vyznačena doba platnosti „bez omezení“ a jsou-li údaje v občanském průkaze uvedeny dle 
skutečného stavu (nedošlo-li k žádným změnám v údajích – rodinný stav, trvalý pobyt aj.). Žádosti o vydání nového 
občanského průkazu jsou občané povinni předložit nejpozději do 30.11.2008. 
   
 

Jubilea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V tomto čtvrtletí oslavili: 
Miroslav Kysilka         60 let 
Ladislav Dvořák        60 let 
Jan Kulhavý   65 let 
Bohuslav Kysilka 65 let 
Pavel Šplíchal        70 let 
Anna Dvořáková       80 let 
Josef Rosypal  81 let 
Ladislav Kladivo  84 let 

Narození: 
Barbora Hápová 
Martin Jareš 

Úmrtí: 
Daniela 
Nádvorníková 

Všem srdečně blahopřejeme „Je těžké najít útěchu,  
když bolest nedá spáti, 
život Tvůj ztracený 
nám nikdo nenavrátí.“ 



Z mateřské školy  
    Rok s rokem se zase sešel a v mateřské škole nám končí další 
školní rok. Byl to rok pěkný, naplněný spoustou zajímavých zážitků 
a zkušeností. 
    Do základní školy nám letos odcházejí pouze tři děti, ale nové se 
nám opět hlásí, takže to vypadá na příští období slibně. Mělo by být 
přihlášeno přes dvacet dětí. 
Vrátíme se ale trochu nazpět a zavzpomínáme, co jsme celé jaro 
v MŠ dělali a co jsme se naučili. 
    Období jara je plné různých aktivit a činností, které jsou školkám 
nabízeny (divadlo, kino, výlety, plavecký výcvik a nespočet 
dalších). Učitelé často musí brát na zřetel, které akce jsou pro děti 
vhodné a zejména také ty, které jsou pro rodiče finančně dostupné. 
Pro přiblížení uvádím příklad: divadlo – vstup: 40 Kč doprava:   
okolo 20 Kč - celkem 60 Kč. Při dvou dětech, které MŠ navštěvují, 
může pouze divadlo přijít na 120 Kč i více. A to není zrovna málo. 

Proto vybíráme zejména ty aktivity, které jsou osvědčené a dětem přinášejí uspokojení. V závěru školního roku je to zejména 
školní výlet a plavecká výuka. 
    Letošní výlet už je za námi. Tentokrát jsme se vydali do ,,perníkové chaloupky“ pod Kunětickou horou u Pardubic. Poprvé 
jsme viděli opravdovou ježibabu, která nás celou chaloupkou provedla a ukázala nám, jak se pečou perníčky a jak se létá na 
koštěti. Dokonce jsme od ní jeden sladký medový perníček obdrželi do našeho batůžku. Navštívili jsme také nedalekou 
rezervaci se zvířaty, kde si děti zvířata prohlédly, seznámily se s jejich životem a svezly se na koních. Výlet se vydařil, počasí 
nám přálo a děti už se těšily, až se rozběhnou za svojí maminkou, která už čekala před školkou. 
Nedávno jsme také ukončili již zmiňovaný plavecký výcvik. Navštěvovalo ho 11 dětí a za svoje plavecké výkony obdržely 
,,mokré vysvědčení“.  
    Ještě nás čeká rozloučení s předškoláky a ukončení školního roku. Letos pro děti uspořádáme ,,Cestu za pokladem“ 
a společně s rodiči si opečeme na ohníčku párky a prožijeme tak společně pěkné odpoledne. 
    Těšíme se na prázdniny plné sluníčka, radosti a pěkných zážitků! I Vám přejeme, ať si o prázdninách alespoň trochu 
odpočinete a načerpáte nových sil.                                                                                                                               A. Jílková 
 
 Jarní zkoušky loveckých psů
                                                                                                                                                          

 
 
    V sobotu 3. května 2008 ráno se na hřišti v Desné 
konalo zahájení kynologické akce - Jarní zkoušky vloh 
loveckých psů. Na nástupu a prezentaci bylo 7 psů velkých 
plemen a 16 psů plemen malých. Celkem bylo 23 psů. Pod 
záštitou OMS Svitavy zkoušky pořádalo Myslivecké 
sdružení Dolní Újezd a Myslivecké sdružení Osík. 
Ředitelem zkoušek byl Václav Severa z Desné a hlavním 
rozhodčím Miroslav Matějka z Květné. Psi a jejich vůdci 
byli rozděleni do tří skupin. První skupina - velká plemena 
zůstala v honitbě Desná. Dvě skupiny malých plemen 
v honitbě Osík. Vyhodnocení a závěr zkoušek včetně 
předání diplomů a cen za umístění se konalo v hospodě 
u Sýkorů. Při zahájení i při vyhlašování výsledků byl 
přítomen i trubač. Na přípravách a zajištění zkoušek se 
podílela řada členů obou mysliveckých sdružení, ale hlavní 
tíhu a odpovědnost měl Václav Severa, za což zasluhuje 

poděkování neb vše bylo hodnoceno jako dobře 
připravené. Nejstaršímu účastníku zkoušek, který vedl psa,  
bylo 80 let. 
     Ve dnech 27. – 28. září 2008 se uskuteční v Litomyšli 
70. ročník memoriálu Karla Podhajského. Jedná se 
o vrcholnou soutěž ohařů. V sobotu 27. září by měl být 
v 8 hodin slavnostní průvod městem k zámku vedený 
jezdci na koních, hudbou a slavnostními kočáry. V 9 hodin 
zahájení a plnění jednotlivých disciplín. V neděli 28. září 
ráno v 7 hodin sraz a společný nástup všech účastníků před 
hotelem Hvězda doprovázený trubačským kvartetem. 
Kolem 18 hodin slavnostní ukončení s vyhlášením 
výsledků a předáním cen na druhém zámeckém nádvoří. 
Karel Podhajský se narodil v Litomyšli. Byl jedním ze 
zakladatelů Československé myslivecké jednoty v roce 
1923. Jeho velkým koníčkem byla kynologie.    O. Kladivo 
 

   



Zajímavá soutěž v Poříčí 
    V sobotu 7. června 2008 odpoledne se v Poříčí konala velice 
zajímavá soutěž „Zlatá kosa“. Šlo o ruční sekání travního porostu 
kosou. Porost byl i pro zručného sekáče náročný. Mezi účastníky 
byly i ženy. Celkem se účastnilo 18 sekáčů. Rozhodčí komise 
hodnotila šířku záběru pokosu, výšku strniště, urovnání řádků, 
broušení kosy i celkové počínání sekáče při práci, včetně jeho 
ustrojení. Velice zajímavé bylo ustrojení v dobových krojích.  
Nejstaršímu bylo kolem 80 let. Byla kategorie mužů a kategorie žen. 
Tato soutěž byla v rámci zpestření festivalu „Zrnětínský slunovrat“. 
Během soutěže byly podávány koláčky, na stolech pak po skončení 
připravena polévka ovocka se svítkem.  
                                                                                         O. KLadivo 
 

 
Včelařské setkání 
     V neděli 11. května měli v areálu pohostinství „Pod 
hájem“ setkání včelaři litomyšlské organizace Českého 
svazu včelařů. Na pořadu jednání byla přednáška 
o chovu matek. Přednášel učitel včelařství přítel Emil 
Macura z Nýdku. Prostředí, v němž se školení konalo, 
bylo velmi pěkně připraveno, včetně malé výstavky 
historických včelařských pomůcek, včelařské literatury, 
fotografií se včelařskou tématikou i možností nákupu 
nových včelařských potřeb. Praktická ukázka způsobu 
přelarvování a následného odchovu předvedeno na 
nedaleké včelnici přítele Jana Rožka. Hlavně jeho 
zásluhou se toto setkání uskutečnilo. Za pomoci včelařů 
z Desné, Litomyšle i dalších se podařilo uskutečnit 
přátelské setkání chovatelů včel. Na toto setkání přijeli 
včelaři až z okresu Frýdek – Místek.            O. Kladivo 
 
SDH Desná rozjezd sezony 2008 
10.5.2008 – Plzeňská stovka – Plzeň 
     Seriál Český pohár Velkopopovického kozla běhu na 100 m s přek. byl zahájen v Plzni druhým ročníkem Plzeňské stovky. 
Ani tentokrát zde nechyběli závodníci hájící barvy SDH Desná. Konkrétně dva muži, čtyři dorostenci a jediná žena. Cílem 
účasti na tomto závodě byla především příprava dorostenců na nadcházející slibnou účast v postupových soutěžích dorostu a to 
se celkem podařilo. Mimo to se, vzhledem k začínající sezóně, dobrým časem uvedl Šimek Pavel a čekaně i Lukáš Flach. Po 
zranění se na stovkařské dráhy solidně vrátil Rosypal Josef. Spíše za očekáváním zůstali Šimkovi Zuzana a Jarek. 
  Součástí hasičského dne v Plzní byl nedělní memoriál Venduly Fránové, tedy stovkařský závod kategorie dorostu. I zde čtyři 
naši holobrádci měli možnost posbírat něco zkušeností. Do třicetičlenného finále se nakonec probojovali Flach Lukáš z pátého 
místa a časem 18,03 a Vejrych Jan z místa 26tého. 
17.5.2008 – Okrsek Dolní Újezd – Chotěnov 
     Očekávaný průběh soutěže jasně ukázal kdo že je pánem okrsku Dolní Újezd  v požárním sportu, když muži, a to jak A, tak 
i B, si s přehledem podrželi první dvě místa. A též ženy, již po desáté v řadě, suverénně obhájily 1. místo. Obecně si tuto 
okrskovou soutěž dovolím hodnotit jako velmi vydařenou, ať už hodnotím výkony, pořadatelské záležitosti, hladkost průběhu, 
výkony rozhodčích i počasí. 
24.5.2008  - Memoriál J.Spurného – Brněnec (OLS) 
     Zahájení Okresní ligy Svitavska tradičně proběhlo v Brněnci v místním areálu „Pod komínem“. A kupodivu to pro SDH 
Desná bylo zahájení útokové sezóny více než úspěšné. Muži A obsadili celkové třetí místo, avšak v OLS zvítězili a pobrali 
plný počet bodů. Trochu nečekaně, ale zaslouženě holky SDH Desná též vyhrály a také ony odjížděly z Brněnce s plným 
bodovým ziskem.  
31.5.2008 – Okresní kolo dorostu – Hartmanice 
     Výsledek z podzimka, zimní příprava, jarní tréninky, sestava družstva i kvality, to vše značilo, že v r. 2008 by to mohl 
dorost SDH Desná dotáhnout daleko. Jenže těsně před soutěží, i při samotném závodu, se osmičlenný tým rozsypal jako 
domeček z karet. Nejprve vypadl jeden z tahounu družstva, proudař, stovkař a platný člen štafety Venca Severů (odjezd do 
Francie). Poté přišly zdravotní problémy Lukáše Flacha (kolenní úpony = znemožnění trénování), následovaly vysoká horečka 
a zdravotní problémy Vojty Čermáka, ještě pak na řadu přišel Honza Pavliš a jeho, před soutěžní nezastavitelné, krvácení 
z nosu. To už byl, myslím trenér dorostu na mrtvici, ale přesto se podařilo manšaft solidně doplnit o Hondyse a Dandu. Nikdo 
ale ještě nevěděl, že to nejhorší má teprve přijít při rozcvičení před štafetami. Jarek Šimků nabíhá na lávku, která ho rozhazuje, 
předčasný seskok z lávky a špatný dopad končí hrůzostrašně, Jára má zlomenou holení i lýtkovou kost a končí na operačním 
stole nemocnice v Litomyšli. 



  Zbytek týmu je na zhroucení a vypadá to na ručník, ale trenér to nevzdává a burcuje kluky „Za Jarka, za Jarka“ a daří se mu. 
Šest kluků je zase připraveno poprat se o výsledek. Do role zachránce, naběrače a sedmého člena týmu, byl trenérem 
nominován z dětí Ondra Háp a i díky jemu družstvo dorostu SDH Desná důstojně dokončuje celou soutěž a to za daných 
podmínek na krásném druhém místě. 
   Obrovské poděkování patří Pepovi Rosypalovi za přípravu dorostenců, za vedení dorostenců, za to, jak se dokázal na této 
soutěži postarat a vše zvládl s chladnou hlavou. Jako ... klobouček dolů!!! Za takový přístup ke sboru a k hasičině, jaký Pepa 
předvedl, by se měly udělovat metály a ne jen za členství a nic dělání, jako se to v SDH Desná nosí!!! 
Járo!!! ..... SDH Desná sport – muži A, muži B a ženy ti přejí brzké uzdravení, co nejméně bolestnou a co 
nejpříjemnější léčbu a co nejrychlejší návrat k normálu a mezi nás !!! 
7.6.2008 – okresní kolo PS – Čistá 
    Obě Desenská družstva si do Čisté přijela pro postup do krajského kola. Průběh soutěže jasně naznačoval, že tento cíl je 
reálný. Po běhavých disciplínách si ženy vytvořily slibný bodový náskok na druhý Kamenec a muži suverénně drželi druhé 
postupové místo za Širokým Dolem. Ženy v klidu provedeným útokem si již celkové první místo podrželi. Smolíka si naopak 
vybrali muži, když po provedení požárního útoku vyfasovali neplatný pokus a propadli se na čtvrté, nepostupové, místo. 
8.6.2008 – O pohár starosty obce – Lubná 
    Druhý závod OLS celkem solidně zvládli jak ženy, tak i muži A a nadále si udrželi průběžné vedení v OLS v obou 
kategoriích. Křest v OLS si odbylo nově sestavené mužské Béčko a bylo to o sbírání zkušeností. 
                                                                                                                                      za SDH Desná – sport  Dušan 
                                                                                                                                       
  Velký úspěch mladých hasičů  
 

    Ve dnech 30. a 31. května proběhlo okresní kolo soutěže 
mladých hasičů v Hartmanicích. Celá soutěž byla velmi 
dobře organizačně zajištěna. V pátek se soutěžilo ve štafetě 
požárních dvojic, štafetě CTIF a požárním útoku CTIF 
(pouze starší). V sobotu pak nastaly štafety 4 x 60 m 
a požární útoky. Družstvo mladších mělo po 11. místě 
z podzimní soutěže nelehké postavení. Po pátečním dobrém 
výkonu (4. místo dvojice a 5. místo štafeta CTIF) nasadili 
v sobotu vysokou laťku perfektně provedenou štafetou, 
kterou obsadili 2. místo. Po nevydařeném prvním pokusu 
požárního útoku měli však co dohánět a na druhý pokus dali 
pěkný čas, který bohužel stačil na až 7. místo. Celkově tedy 
družstvo mladších dětí obsadilo pěkné 6. místo. Od počátku 
bylo jasné, že tým starších se bude snažit bojovat 

o medailové pozice. Jejich velké šance trochu komplikovalo 7. místo z podzimní soutěže. Starší se však rozhodli, že se jen tak 
nevzdají. Po výborně provedeném požárním útoku CTIF (1. místo) a štafetě CTIF (2. místo) přišlo zklamání v podobě 
získaných trestných bodů při dvojicích, které odsunuly děti až na 7. místo. Nutno říci, že chyby byly úplně zbytečné. 
V kategorii starších se sváděl boj mezi družstvy Lubné, Pomezí a Desné až do poslední chvíle. V sobotu už byla situace velmi 
vypjatá. Naštěstí 1. místo ve štafetě 4 x 60 m a 2. místo v požárním útoku zajistilo starším celkové 2. místo a tím pádem 
i postup do krajského kola hry Plamen, což je úspěch, který se mladým hasičům nepodařil více než dvacet let! 
GRATULUJEME!!  
     V sobotu odpoledne po skončení dětské soutěže se ještě 
konalo okresní kolo dorostu. Po menších organizačních 
problémech se protáhlo až do večerních hodin. Náš tým, který 
si během zimní přípravy kladl vysoké cíle, provázela 
neuvěřitelná smůla. Mužstvo bylo oslabeno celkem o 3 členy 
z důvodu studijního pobytu ve Francii Václava Severy, 
nemoci Vojtěcha Čermáka a také nešťastného ošklivého 
zranění Járy Šimka při tréninku v Hartmanicích. Na poslední 
chvíli museli dorostencům přispěchat na pomoc starší žáci 
Ondřej Háp a Daniel Kladiva. Svých úkolů se ale zhostili 
statečně, rvali se s favority ze Širokého Dolu zuby nehty. 
Z podzimu byli na 3. místě, štafetu 4 x 100 m měli také 3., 
běh na 100 m s překážkami a požární útok zvládli na 2. místo. 
Uznání si zaslouží zvláště Lukáš Flach, který s časem 18,82 s 
obsadil 3. místo v jednotlivcích. Trochu zazlobily testy, kde 
byli pátí. Celkové 2. místo bohužel už nepostupové na kraj, 
bylo po vší té smůle opravdovým zadostiučiněním a pro všechny soutěžící mělo cenu zlata.  
     O víkendu 14. – 15.6. proběhlo krajské kolo hry Plamen v Poličce a Kamenci. Ve velké konkurenci Pardubického kraje se 
týmu starších podařilo urvat 3. místo ve štafetě 4 x 60 m. V dalších disciplínách přišla opět spousta zbytečných chyb a po nich 
konečné 7. místo. Doufáme, že se soutěžící ze svých chyb poučí a že příští rok budou moci zužitkovat nabyté zkušenosti opět 
postupem do kraje … :o)                                                                                                                                        Ross a Věrka 
 
 



Soutěž v požárním sportu O pohár starostky obce Desná 
Zveme všechny příznivce požárního sportu na 4. ročník sportovní soutěže O pohár starostky obce Desná, 

která je součástí ligy Svitavska a koná se v sobotu 23. srpna 2008 od 13P

00
P hodin ve sportovním areálu 

hasičů na Desné. Přijďte se podívat na špičkové výkony hasičských sportovců celého Svitavska. Můžete si 
pochutnat na chladném pivu a opékaném seleti. Těšíme se na vaši hojnou účast. 

Tipy na výlety po okolí: Muzeum kol v Nových Hradech 

     Opravený barokní špýchar v zámeckém areálu v Nových Hradech se proměnil v První české 
muzeum cyklistiky. Jsou zde vystaveny exponáty ze soukromé sbírky českého sběratele – 

velocipedisty, který se tomuto oboru věnuje již od svých patnácti let. Muzeum ve špýcharu 
návštěvníky seznamuje s historickým vývojem cyklistiky. V přízemí je vystavena reprezentativní kolekce 

od počátku existence velocipédů, tedy od druhé poloviny 19. století, jejíž podstatnou část tvoří exponáty z doby Rakousko-
Uherska. V prvním patře jsou nainstalovány dvě panoramatické expozice – první z období světových válek, v nichž kola 
sehrála nezastupitelnou roli, druhá nabízí pohled do historické opravárenské dílny a původního prodejního prostoru z počátku 
30. let. Umožňuje návštěvníkům seznámit se s podmínkami, v jakých se tehdy kola opravovala a prodávala.   

TplnéT-dospělí: 
TsníženéT – děti od 6 let, studenti, důchodci, ZTP:      
Trodinné vstupné T– rodiče a děti do 15 let: 

T50,- Kč T

T30,- Kč T

T120,- 
Tduben:  To víkendech a svátcích 10 – 17 hodin 
Tkvěten – září: Tdenně včetně pondělí,   10 – 17 hodin 
Tříjen:  To víkendech a svátcích, 10 – 17 hodin 
Pískovcová obydlí ve Zderazi u Skutče  

První díl Zderazské kroniky, zápis z roku 1932 píše: Jednu ze zvláštností obce 
Zderaze tvoří pískovcové sklepy. Teď slouží převážně za skladiště brambor a řepy 
různým chalupníkům a sedlákům. Jisto jest, že tyto sklepy vytesali lidé a také jak 

dosud jsoucí pamětníci dosvědčují, byly obydleny. A to sklep u čp. 87 a sklep u čp. 99. V 
těchto dvou sklepích bydlel nějaký Típal Josef a měl tam dosti útulno, ale vlhko. Pod čp. 
27 dole u studně jsou dva sklepy u cesty z nichž jeden nasvědčuje, že sloužil též za 
obydlí. U čp. 88 mají pěkný pískovcový chlév a maštal. Čp. 34 se také 
honosí chlévem na 4 kusy dobytka, obě čísla v těchto chlévech chovají dobytek.   
Velké zásluhy o opravu a zpřístupnění této lokality mají členové spolku „ ZDERAD“.    

Pozvání na letní výšlap   

Milovníky toulek krajinou zve Klub příznivců desenské přírody ještě jednou v letošním roce na výšlap, 
který by se pravděpodobně uskutečnil na státní svátek v sobotu 5. července. Odjez by byl opět autobusem 
směrem na Proseč v 8,15 hod, trasa bude nenáročná a doprava zpět zajištěna. Podrobné informace budou 
včas oznámeny místním rozhlasem. Těšíme se na Vaši společnost při objevování krás blízkého okolí. 

To nejlepší na konec 

Začíná čas prázdnin, dovolených, koupání, výletů do přírody, dlouhých teplých večerů - no zkrátka 
pohoda. Užijte si těchto letních dnů podle svých představ, abyste nalezli opravdový odpočinek těla 
i ducha. Ať už cestujete autem, na kole nebo pěšky po vlastech českých či za hranice, přejeme 
Vám neopakovatelné zážitky, příjemnou společnost a šťastnou cestu, ale také šťastný návrat domů.                                                     
                                                                                                                    Vaše redakce Deseňáčku                                                                

 
 
 

Informace 
Obec Horní Újezd nabízí k pronájmu prodejnu smíšeného zboží u kulturního domu od 1.srpna 2008 nebo dříve za 
symbolickou cenu 10,-Kč měsíčně za účelem prodeje smíšeného zboží. Bližší informace na tel. 602 487 200. 

Poutní mše svatá  
Mše svatá na pouť sv. Petra a Pavla se bude slavit v neděli 29. června v 10P

30
P v kapličce. 

Vydává čtvrtletně obecní úřad v Desné nákladem 150 kusů. Vyšlo k 30. červnu  2008. Zapsáno do evidence periodického 
tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 13278. Na vydávání se podílejí: Anna Šimková, Hana Flídrová, Ludmila Flachová, 

Pavlína Leischnerová, Anna Jílková, Oldřich Kladivo a Stanislav Tomšíček. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma. 
á iří ký b d


	 
	 

