
   

 

 
 
  
             

8. května 2012 jsme se ráno 
vydali na pěší túru, tentokrát již 
podruhé k ústí řeky Desné. Tuto trasu 
jsme prošli již před 5 lety dne 
6. července 2007. Tehdy počasí moc 
vlídné nebylo, od rána pršelo a tak se 
na pochod vydalo pouze 7 odvážlivců. 

Je to trasa zajímavá, spojená s procházkou Nedošínským 
hájem, který je Státní přírodní rezervací. Následně 
prohlídkou zařízení bývalého mlýna a malé vodní 
elektrárny. Bylo rozhodnuto, že tuto trasu budeme 
opakovat.  

Letošního roku za pěkného počasí se sešlo celkem 
21 účastníků. Ráno linkovým autobusem odjezd do Osíku, 
pak již pěšky kolem vypuštěného rybníku směrem 
k Nedošínskému háji. Na „Šibeničním vrchu“, kde je pro 
turisty vybudován altán 
s možností posezení, rozba-
lujeme svačinu a před sebou 
máme krásný výhled na 
Litomyšl. Když pak přichá-
zíme k Nedošínskému háji, 
míjíme hospodářský dvůr 
„Štít“, kde v minulosti, ko-
lem roku 1719, byla „kobyl-
nice“, tj. hřebčinec, dnes zde 
chovají drůbež. Pak již při-
cházíme k lesu, prohlížíme se 
zájmem informační tabule 
o přírodním bohatství této 
lokality, která byla vyhlášena 
v roce 1940 za ptačí a bylinnou rezervaci. Výnosem 
ministerstva školství, věd a umění v roce 1949 na ploše 
30,70 ha byla vyhlášena Státní přírodní rezervací. Tato 
rezervace je obtékána řekami Loučná a Desná.  

Promlouvá k nám ve vzpomínkách i kus historie 
vypodobněné spisovatelem Aloisem Jiráskem 
o studentských majálesech z období kolem roku 1848 
v románu Filozofská historie i její filmové ztvárnění z roku 
1937. Háj se stal cílem výletů litomyšlské společnosti, 
studentů gymnázia, zejména posluchačů filozofie, kteří 
sem chodili slavit svátky jara a mládí, tzv. majáles. Jsou 
dochována historická pojednání o funkci tohoto lesa 
a přilehlých rybníků v době, kdy byl majitelem panství Jiří 
Josef hrabě z Valdštejna - Vatemberka, který přikročil k 
úpravám zámeckého parku a zahrady v Litomyšli tak, aby 
se mohl srovnávat s rozsáhlými parky jiných šlechtických 
sídel. Svou velikostí byl podstatně menší. Tento 
nedostatek měl zřejmě nahradit Nedošínský háj. Proto 
přistoupeno k jeho úpravě do parkové podoby, 

s romantickými stavbami a upravenými přístupovými 
cestami. Zřízena zde byla obora a bažantnice. Kolem 
rybníku Velký Košíř vysázena kaštanová alej. K háji vedla 
cesta s topolovou a později lípovou alejí. Naše zastávka 
byla u kaple sv. Antonína Paduánského, kde v blízkosti je 
i pramen. Kamenná kaple postavena roku 1809, nyní 
pěkně opravena, na místě starší sešlé stavby. Prostor před 
kapličkou, kde otáčely kočáry, zaplňovaly květinové 
záhony a blízký leknínový rybníček. Blízko nad ní stával 
dřevěný dům „Landhaus“. Byly zde i lázně, později 
restaurace. Nedaleko je tzv. „sklepní pramen“, který 
vytéká zpod umělé sklepní klenby. U Nedošínského háje 
v minulosti byla i rozhledna a chmelnice.  

Při procházce po háji jsme potkávali mnoho pěších tu-
ristů i cykloturistů i ze vzdálenějších míst a z Prahy. Je 
vidět, že tato místa jsou turisticky přitažlivá. Pak již 

vycházíme z lesa směrem 
k Tržku a k mlýnu „v Lukách“. 
Návštěva byla předem 
domluvena. Vstříc nám přichází 
současný majitel mlýna 
a ochotně nás seznamuje 
s vodním hospodářstvím, se 
zařízením a funkcí různých 
stavidel a kanálů při náhonu na 
již bývalý mlýn, kde je vodní 
turbína, která poháněla mlýn 
a malou vodní elektrárnu, která 
je doposud stále v provozu. 

Po prohlídce nás ještě 
doprovází k nedalekému soutoku 

řek Loučné a Desné a odpovídá na naše dotazy. Řeka 
Desná je ve skutečnosti levým přítokem Loučné. Ve 
staroslověnštině „Desná“ znamenala „pravá“. Znamená to 
asi, že přítoky se označovaly dle toho, jak se postupovalo 
při pronikání do neobydlených krajin proti proudu. Dle 
historických pramenů se dříve řeka Desná vlévala do 
Loučné až u obce Cerekvice. Úpravou rybníků a jejich 
přítoků došlo ke změně ústí řeky. Dnes je soutok u obce 
Tržek, kde jsme toto místo navštívili. Krátkou chvíli 
čekáme na Avii a vydáváme se zpět s krátkým zastavením 
na „Růžovém paloučku“. 

Končíme krátkým posezením v hostinci „Pod hájem“, 
kde je krátké zhodnocení nabytých dojmů z cesty, 
nezbytné posilnění ze široké nabídky jídel a nápojů 
zdejšího pohostinství. Tak skončil již 12. společný výšlap 
přátel pěší turistiky Desná. Jste zváni i na příští vycházku, 
která se snad uskuteční v měsíci červenci.                      
                                                            Oldřich Kladivo 
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Usnesení Zastupitelstva obce Desná ze dne 23. 5. 2012 
Zastupitelstvo obce Desná schvaluje: 
- závěrečný účet obce Desná za rok 2011 včetně zprávy  
o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Desná za rok 
   2011 bez výhrad 
Zastupitelstvo obce Desná bere na vědomí: 
- závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregionu 
  Litomyšlsko za rok 2011 
- přípravu konání setkání rodáků  
- návrh opatření projektu k realizaci protipovodňových 
  opatření Mikroregionu Litomyšlsko 

Usnesení Zastupitelstva obce Desná ze dne 28. 6. 2012  
Zastupitelstvo obce Desná mimo jiné projednalo 
a schválilo:  
- zpracování paspartu komunikací v obci Desná firmou 
  Flegl Pardubice a posudku mostů  
- závěrečný účet dobrovolného svazku obcí SMSV 
   Poličsko za rok 2012  
- jednotlivé body týkající se organizace srazu rodáků  
   

   
Vážení spoluobčané a rodáci, 
obecní zastupitelstvo rozhodlo, že se letos bude opět konat tradiční, už 5. sraz rodáků spojený s oslavou 75. výročí 

založení hasičského sboru na Desné. Po vyhodnocení všech informací a možností jsme se rozhodli k pořádání této akce 
v centru obce, v kapličce, na hřišti a u Sýkorů. Pomoc při zajištění máme slíbenou od obce Horní Újezd a to jak od hasičů, tak 
od obecního úřadu a starosty Ing. Boštíka. O kulturní část se podělí hudební soubor Mirka Vejrycha, Dolnovanka a Václav 
Boštík ml. Hasičský sbor předvede svoji práci a techniku. O občerstvení se bude starat hospoda U Sýkorů a stánky na hřišti. 
Budou připraveny výstavky ze života obce v budově obecního úřadu i hasičského sboru ve zbrojnici. Vzhledem k rozsahu akce 
je třeba, aby to nebyla záležitost mála lidí, ale kolektivní spolupráce obce. Proto bude vítán každý se svou iniciativou, 
myšlenkou a pomocí. Těším se na spolupráci při organizování tohoto svátku obce s Vámi. Děkuji.  

                                                                                                                                                 Josef Jebousek starosta obce 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAS informuje: Nejlepší venkovská školka regionu MAS Litomyšlsko 

 
V pondělí 28. května proběhlo slav-

nostní předání cen a diplomů třem mateř-
ským školičkám, které byly nejúspěšnější 
v projektu „Nejlepší venkovská 
školka regionu MAS Litomyšlsko“. Hlavním 

sponzorem projektu byla firma Stavební sdružení Boštík 
s.r.o. z Poříčí u Litomyšle, která věnovala vítězné školce 
poukaz na 10 000,- Kč. Nejlepší venkovskou školkou 
regionu MAS Litomyšlsko byla vyhlášena Mateřská škola 
Desná. Ceny a diplom předali vítězné školce starosta obce 

pan Josef Jebousek, 
starosta obce Poříčí 
u Litomyšle pan 
František Bartoš 
a jednatel firmy 
Stavební sdružení 
Boštík s.r.o. pan 
Pavel Boštík. Skřítka 

Vítka přišly předat dětem za organizátora soutěže slečna 
Ivona Opletalová,  ředitelka MAS Litomyšlsko a členky 
hodnotícího týmu - paní Alena Bartošová, slečna Michaela 
Dušková a paní Eliška Macháčková. Na druhém místě se 
umístila Mateřská škola Sebranice, která obdržela poukaz 
na 4 000,- Kč a třetí místo patří Mateřské škole Cerekvice 
nad Loučnou, ta obdržela poukaz ve výši 2 000,- Kč. 
Poděkování a uznání patří i dalším zúčastněným školkám - 
Budislav, Lubná, Benátky, Němčice a  Sedliště. 

Zúčastněné školy 
byly hodnoceny podle tří 
hlavních kritérií. Prvním 
kritériem pro hodnocení 
byl vyplněný dotazník, 
který měl poskytnout 
hodnotitelům více 
podrobných informací 
o fungování přihlášených 

školek. Dále pak byl hodnocen výtvarný projekt dětí 
z jednotlivých školek Školička snů pro skřítka Vítka. 
Všechny zpracované výtvarné projekty byly vystaveny 
celý březen v kulturním domě v Poříčí u Litomyšle, kde 
mohli návštěvníci dát hlas nejvydařenějším domečkům pro 
skřítka Vítka. Hlasovat pro nejhezčí školku snů bylo 
možné také na internetu. Všechny tyto hlasy se pro 
celkové hodnocení sečetly. Poslední částí hodnocení byla 
návštěva školek hodnotící komisí, která sledovala 
celkovou atmosféru ve školkách a ověřovala také údaje 
vyplněné v dotazníku. Konečné hodnocení komise bylo 
velice těžké, v každé školičce čekalo na členy hodnotící 
komise nějaké milé překvapení.  

Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat všem 
mateřským školkám, učitelkám a dětem za hravost a úsilí, 
se kterým se zapojily do tohoto projektu a vytvořily 
opravdu překrásné výtvarné projekty Školičky snů pro 
skřítka Vítka.  

Informace obecního úřadu 

                      Granule na slimáky 
                      Upozorňujeme občany, že je    
                       možné na obecním úřadě 
                       zakoupit granule na hubení 
                        slimáků.  
                       Balení 25 dkg za 52,- Kč. 

Informace o úředních hodinách na matrice v Dolním Újezdě  
o prázdninách 

Úřední hodiny na Obecním úřadě v Dolním Újezdě  
od 1. 7. do 31. 8. 2012 budou: 

Pondělí a středa: 730 -  1130 a 1230 – 1600 hodin 
Mimo tyto úřední hodiny si návštěvu domluvte předem  

telefonicky (461 632 822). 



   

 

 

                                          Jubilea 
 
               V tomto čtvrtletí oslavili: 

Jaroslav Kladivo  50 let 
Věra Pavlišová  55 let 
Marie Nádvorníková 55 let 
Hana Jílková  55 let                  
Marta Bartošová  55 let 
Stanislav Pavliš  60 let 
Jan Kroulík  60 let 
Bohuslav Sýkora  65 let 

   Josef Jebousek  65 let 
Jaroslav Kopecký 70 let 
Věra Capoušková 75 let 
Josef Kladivo   82 let 
Marie Voříšková  83 let 
Josef Rosypal  85 let 
Ladislav Kladivo  88 let  

 

                                                               Všem srdečně gratulujeme 
 
 
 
 
 
 

Jarní měsíce jsme 
měli od začátku do 
konce nabité doslova 
k prasknutí. V dubnu 
jsme navštívili Muzeum 
vesnice v Dolním 
Újezdě. V naší školičce 
jsme uspořádali už 
3 tvoření pro rodiče 
s dětmi, tentokrát na 
téma "Velikonoční 
zajíček". Na konci dubna 
se naše školka nesla 

v duchu čarodějnic a čarodějů - celý 2. květen se to ve 
školce čarodějnicemi a kouzelníky jen hemžilo. Na 
programu dne byly hry, soutěže a místo spinkání dovádění 
na zahradě a opékání párečků. 10. května připravily děti 
pro své maminky překvapení v podobě besídky. Děti si 
nacvičily několik tanečků, písniček a básniček. Nakonec 
své maminky obdarovaly vlastnoručně vyrobenými 
dárečky. V květnu jsme také uspořádali poslední 
narozeninouvou oslavu v tomto školním roce. Dále jsme 
stihli navštívit divadlo ve Smetanově domě v Litomyšli, 
kde jsem shlédli krásné představení s názvem "Vodnická 
pohádka". 

Vyzkoušeli jsme si také všechny aktivity, které nabízí ZUŠ 
v Dolním Újezdě - zpívali jsme, tancovali a kreslili. 
Květen jsme završili celodenním výletem k oslavě Dni 
dětí. Stejně jako loni jsme navštívili areál tábora 
v Mladočově, kde byl pro děti připraven bohatý program, 
včetně dovednostních soutěží, pohybových her a skrytého 
pokladu. Děti měly také možnost navštívit drobná 
hospodářská zvířátka jako kačátka, ovečky, králíčky aj. 
S předškoláčky jsme také s úspěchem absolvovali 
plavecký kurz v Poličce. Do konce školního roku nás 

čekají ještě dvě akce a to Sportovní olympiády pro MŠ 
v Litomyšli a slavnostní vyřazení našich předškoláčků. 

Naše děti jsou velmi kreativní a tak se se svými kresbami 
zapojili do soutěže "Požární ochrana očima dětí". Nejlépe 
se v soutěži umístil Tomášek Řehůřek, který skončil na 
krásném 2. - 3. místě. Tato soutěž ale nebyla jediná, které 
jsme se v tomto školním roce zúčastnili. Již v minulém 
čísle Deseňáčku jsme Vás informovali o naší účasti 
v soutěži o nejlepší regionální školku MAS Litomyšlska. 
Mimo jiné i Vaše hlasování rozhodlo o našem umístění na 
krásném 1. místě, za což bychom Vám všem chtěli 
poděkovat, zvláště také p. Míle Řehůřkové za pomoc při 
realizaci projektu. Hodnotící komise dbala při posuzování 
především na služby zařízení, výtvarný projekt, který jste 
měli možnost shlédnout v Kulturním domě v Poříčí, 
fyzické hodnocení na místě školky a v první řadě na 
aktivní snahu paní ředitelky jako manažerky zařízení. Za 

toto umístění jsme velice rády a doufáme, že i nadále 
budeme vytvářet co možná nejlepší podmínky pro 
harmonický, bezpečný růst a výchovu každého našeho -
Vašeho dítěte.   
                      Anna Veselíková a Veronika Lenochová  

Zprávičky z naší školičky 

„Dej každému dni příležitost, 
aby se mohl stát tím 

nejkrásnějším v tvém životě.“ 



   

 

 
 
 
 

Myslivecké sdružení Dolní Újezd 
bylo založeno v roce 1951, tj. před 
60 lety z honiteb Dolní Újezd, Horní 
Újezd a Desná. Hospodaří na výměře 
kolem 2 500 ha, převážně polní 
honitby. V současnosti má 23 členů 
a 1 adepta. V přípravném výboru při 
zakládání byli z Desné: akademický 
malíř František Ropek, zubní lékař 

Josef Honzátko a Jaroslav Kopecký č. 3. Na základě 
vzájemné dohody byla v roce 1979 přidružena honitba 
Vidlatá Seč. Členové MS bydlící v Horním Újezdě v roce 
1993 vystoupili a založili si svou vlastní honitbu Horní 
Újezd o výměře asi 600 ha. Zazvěření honitby bylo dříve 
daleko bohatší. Byly zde 
vysoké stavy koroptví, 
bažantů i zajíců. Byly zde 
prováděny i odchyty živé 
zvěře do sítí a následný 
prodej do zahraničí. 
V současné době 
v přírodě divokého 
bažanta není téměř vidět 
a zajíců je též velmi 
málo. Přestože se odstřel 
zastavil, stavy se 
nezvyšují. Dříve se zde 
lovilo kolem 600 ks 
zajíců ročně. Nejbohatší byly hony na Desné a Rovince. 
U srnčí zvěře se proti minulosti stavy zvedly, ale 
v posledních letech opět značně klesají. Již letošního roku 
je v naší honitbě evidován úbytek 14 ks z důvodu úhynu 
nebo následkem silničního provozu. Černá zvěř zde dříve 
nebyla. První prase ve zdejším revíru bylo střeleno v roce 
1977 (ulovil V. Severa). V roce 1996 - 10 ks a v loňském 
roce 2011 - 14 ks. Letošního roku je doposud uloveno 
7 prasat. Z důvodu možného velkého přemnožení 
a následných škod na polních kulturách se musí 
organizovat naháňky.  

Lov není zdaleka jedinou činností členů Mysliveckého 
sdružení. Mnoho hodin je věnováno v zimním období 
přikrmování zvěře, voliérovému odchovu bažantů, 
brigádám při sázení stromků a sběru kamení na polích ZD, 
opravám mysliveckých zařízení v honitbě apod. Pozornost 

je věnována i odstřelu lišek z důvodu možného šíření 
nebezpečného onemocnění vzteklinou přenosné i na lidi. 
Jsou zde pořádány i zkoušky lovecké upotřebitelnosti psů 
malých i velkých plemen. 

V Desné byla vybudována velká voliéra pro odchov 
bažantích kuřat. Každý rok je část odchovaných bažantů 
prodána a získané finanční prostředky použity pro nákup 
kuřat. Přes zimu je zakomorováno několik chovných 
kmenů pro produkci vajíček. V letošním roce nasbíráno 
2 500 ks vajec, jež jsou následně převezena do líhně. Část 
vajec je jako vyrovnání za náklady na líhnutí. 
Z odchovaných kuřat jsou vypouštěny před podzimními 
hony bažantí kohouti. V loňském roce jich bylo uloveno 
150. Slepice z části prodány a ostatní pak v jarních 
měsících s příslušným počtem kohoutů vypuštěny do volné 
přírody. Je snaha o zvednutí stavu této zvěře, ale stále se to 
nedaří z mnoha příčin. Jednou z hlavních je, že i zvěř 
škodící myslivosti má po určitou dobu ochranu platnými 

zákony. 
V posledních letech 

se zapojilo i několik 
mladých adeptů, kteří 
mají zájem o přírodu. 
Musí projít přípravným 
kurzem a potřebnou 
praxí a složit závěrečné 
zkoušky, které nejsou 
úplně snadné. Z naší 
obce v letošním roce 
ukončil tento kurz mladý 
nadějný adept Jaroslav 
Šimek s vynikajícím 

prospěchem. Po složení zkoušek byl následně přijat za 
člena MS. Dalším adeptem, který prodělává kurz, je 
Jaroslav Renza z Vidlaté Seče.  

V měsíci květnu byla ve 
Vesnickém muzeu v Dolním 
Újezdě uspořádána 
myslivecká výstava. Je zde 
možno shlédnout trofeje 
ulovené zvěře jak ve zdejší 
honitbě, tak i trofeje z jiných 
dosti vzdálených honiteb ze 
zvěře, která u nás není 
(trofeje jelenů, muflonů, kamzíků i jiných druhů). Dále je 
možno si prohlédnout výstavku různých dokumentů 
souvisejících s myslivostí, odznaky, myslivecká 
vyznamenání a medaile. Časopisy a knihy o přírodě 
i malované obrazy od zdejších malířů. Rovněž fotografie, 
jak historické, tak i ze současné doby. Jsou zde i různé 
pomůcky k výkonu myslivosti (náboje, vábničky, brašny 
apod.) i hudební nástroje povelky a borlice. Jsou zde 
i keramické a vyřezávané dekorační dýmky a fajfky. 
Výstava potrvá do poloviny měsíce července. Pro tuto 
příležitost bylo uskutečněno i společné focení členů MS. 
Někteří již pro svůj věk nebo zdravotní potíže aktivně 
myslivost neprovozují. 

Myslivecké sdružení se snaží o dodržování 
mysliveckých tradic (slavnostní pasování nově 
přijímaných myslivců, vyhlašování krále honu, slavnostní 
troubení na borlici při honech, při posledních lečích 
a výročních schůzích) i dodržování jiných mysliveckých 
tradic). Závěrem musíme obecnímu zastupitelstvu 
poděkovat za podporu, a to i finanční, pro rozvoj 
myslivosti. 

Toto je jen strohý výčet z činnosti našich členů MS.               
                                Václav Severa a Oldřich Kladivo 

Z činnosti Mysliveckého sdružení Dolní Újezd 



   

 

 
 

Na 25. srpna letošního roku je připravováno další, již V. setkání rodáků naší obce. Je to již pět let od 
posledního sjezdu rodáků obce Desná u Litomyšle a 25 let od uskutečnění I. sjezdu rodáků v roce 1987.  
Rovněž si připomínáme 75 let od založení Sboru dobrovolných hasičů, jednoho stále z nejmladších sborů 
v bývalém okrese Litomyšl. Tato dvě připomenutí nás nutí ve vzpomínkách k návratu do minulosti, obě 
významná a ovlivňující život obce. S uspořádáním setkání je spojeno mnoho práce jak organizační, tak 
administrativní i manuální, s úklidem veřejných prostranství i opravami budov, aby bylo možné ukázat, 
jak se v naší vesnici občanům žije. Aby rodáci, kteří se odstěhovali, viděli, že se mnoho změnilo, že zde 
zůstávají mladí lidé, zakládají své rodiny, staví nové rodinné domky, modernizují starší domy a že je zde 
předpoklad spokojeného života všech spoluobčanů. Mnoho desenských rodáků zde prožilo svoje dětství, 
chodilo do zdejší školy a někteří pak z různých příčin opustili tuto vesnici. V minulosti se zde konala již 
4 setkání rodáků a jedno setkání při příležitosti 60. výročí založení SDH a svěcení praporu a znaku obce i praporu SDH. Při 
posledním srazu rodáků tehdejší starostka obce Hana Flídrová ve svém projevu řekla krásnou myšlenku: „Sjezdy rodáků jsou 
setkáními, které vrací člověka někam nazpět do místa a do vzpomínek, zkrátka někam, kde nám bylo dobře. Vracíme se zpět 
mezi lidi blízké, mezi své kamarády a přátele, vracíme se domů. Domov je právě místo, kam se můžeme vždy vrátit“. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sled setkání rodáků a občanů z Desné v minulosti: 
I. setkání – 27. června 1987 současně s oslavou 50 let SDH 
II. setkání – 28. srpna 1993 spojené s oslavou 700 let obce Desná (první písemná zmínka) 
60. výročí založení a svěcení praporu a znaku obce a praporu SDH – 21. června 1997 
III. setkání – 31. srpna 2002 
IV. setkání – 30. června 2007 s oslavou 70. výročí založení SDH 
 

        Rodáci se k nám vracejí 
příloha Deseňáčku 2/2012 



   

 

 
Při pohledu na tento přehled je vidět, jak těsně je spjat život vesnice a hasičů v minulosti i současnosti. Sbor byl založen 

v roce 1937 k vzájemné výpomoci při živelních pohromách a ochraně při požárech, které byly v minulosti dosti časté. 
V posledních letech je činnost hasičů spojena i se sportem při hasičských soutěžích a to na úrovni okrsku, okresu, kraje 
i celostátní. Stojí za připomenutí účast družstva mužů z Desné při celostátní soutěži družstev ze zemědělských podniků 
v Humburkách 7. a 8. června 1988 s medailovým umístěním (3. místo). Dále družstvo žen z Desné v roce 2002 v Liberci 
i družstvo dorostenek a družstva žen též z Desné v Ostravě v roce 2011 s velmi pěkným umístěním. Vynikajících výsledků 

bylo dosaženo i v soutěžích jednotlivců. Pro možnou účast na celostátní 
soutěži musí předcházet vždy čelní umístění na soutěžích okresních 
a krajských. Je zde získávána mládež pro tento sport, výchově a výcviku je 
věnováno mnoho času. Hasiči z Desné v minulosti i v současnosti jsou 
považováni při soutěžích za vážné soupeře o dobré umístění. Velká 
pozornost i materiální pomoc je věnována ze strany obecního 
zastupitelstva akceschopnosti výjezdové jednotky hasičů. 

V krátkosti se musím zmínit o historii pořádání sjezdu rodáků naší 
vesnice. Asi nejkrásnější bylo první uspořádání sjezdu rodáků v roce 1987 
tj. před 25. lety. Ale jeho příprava byla asi nejsložitější. Vždyť zjistit 
kolem 190 adres občanů z celé republiky i ze zahraničí, pro které je obec 
Desná rodnou vesnicí, nebylo jednoduché. Při tomto asi největší kus práce 
odvedl pan Josef Flídr z čp. 41. Jistě nebyl sám, kdo se na tom podílel, při 
přípravě pracují celé štáby dobrovolníků. Uvádět jednotlivá jména 

účastníků příprav nejde, neboť i při nejlepší vůli při takovém počtu by se mohlo na někoho zapomenout. Setkání rodáků vždy 
začínala mší sv. v místní kapličce nebo u kříže ve středu obce. Následuje položení věnce k pomníku padlých při obou 
světových válkách a možnost prohlídky současné hasičské zbrojnice, její vybavení a v klubovně s možností zhlédnutí diplomů 
a pohárů za umístění v soutěžích v požárním sportu. Dále prohlídky bývalé školy, ve které se zde učilo v letech 1875 – 1981, 
tj. 106 let. Zde většina rodáků začínala svá školní léta. Dnes je zde kancelář a zasedací místnost Obecního úřadu a ostatní 
prostory využity pro potřeby mládeže i služby pro občany. V odpoledních programech po oficiálním zahájení jsme zhlédli 
vystoupení dětí a mládeže, pozdravné projevy starostů obce a starostů 
hasičů, kronikáře i hostů. Většinou bývá součástí oslav i ukázka 
historické i nejmodernější techniky ke zdolávání požárů. Po celý den je 
doprovázeno místní nebo pozvanou kapelou a v odpoledních hodinách 
i zábavným programem. Součástí setkání je i společné fotografování pro 
připomínku v pozdějších letech i při výstavách při těchto setkáních. 
Historie obce i sboru hasičů byla v minulosti několikrát písemně 
zpracována a to k 50. výročí založení SDH (slabší brožura) v roce 1987, 
v roce 1993 k výročí 700 let obce byla vydána kniha PhDr. Jindřicha 
Růžičky: Desná u Litomyšle a v roce 2007 zpracován almanach 
k 70. výročí SDH. 

Závěrem těchto řádků nemohu lépe vystihnout důvody pořádání těchto setkání než slovy desenské rodačky paní Marie 
Slavíčkové, rozené Lipavské, z Opatovic nad Labem:                                                                           Oldřich Kladivo 

 
Vracíme se domů, v tichém zasnění 

a v duši máme radost ba i smutek, ten nic nezmění. 
Ať si říká kdo chce, že pěkně je všude, 

ale ten náš kraj vévodí a nejkrásnější vždy bude. 
Nebylo tam vždycky plné mísy, peněz dost, 

ale vonělo tam kvítí a slavík zpíval pro radost. 
Vzpomínky se táhnou, do oka se dere slza, 

kde že je ten krásný čas, ať na chvíli zastaví se zas, 
         alespoň ve snách na krátko, zjev se nám mládí pohádko. 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                        

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
Několik snímků z prvního sjezdu rodáků (černobílé) v roce 1987 a posledního sjezdu (barevné) roku 2007.

 

 

 



   

 

 

Obec Desná a SDH Desná 
srdečně zve Vás a Vaše příbuzné a přátelé na: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
 
  
                                                                          
 
 
                                                                      

 

  
 
                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
      



   

 

  
 
 
 

Před několika týdny jsme 
v hospodě u Sýkorů uvítali 
člověka, který si v dětství obul 
toulavé boty a dosud je nesundal. 
Je to Jan Tomšíček z Jaroměřic. 
Jeho otec se narodil zde u nás 
v Desné, maminka v Osíku, 
potom se odstěhovali do Chocně, 

kde se Jan narodil a později odtud na kole vyrážel na 
dlouhé cesty po světě. Sjezdil toho skutečně hodně, sám, 
jen s nejnutnější výbavou pro přežití zavěšenou vzadu 
v tornách na kole. Sebou si vezl ještě velký kus odvahy, 
určitě i štěstí, jistě taky mnoho potřebných znalostí 
zeměpisných i mnoha a mnoha znalostí jiných, ale to 
největší asi byla síla vůle a zarputilost s jakou zdolával 
překážky na moři, v pralesích i na pouštích a taky 
v nejrůznějších civilizacích. Projížděl místy klidnými 
a krásnými, projížděl taky místy velmi nebezpečnými 
i válečnými. Vším procházel a projížděl den za dnem, aby 
se po několika letech zase vrátil domů, napsal knihu 
zkušeností a dojmů, zahojil jizvy na těle, opravil kolo 
a mohl se připravit na cestu další, možná ještě 
krkolomnější. Jeho vypravování se dobře poslouchá, 
nadchne svou nespoutaností a bizarností, divíme se nad 
promítanými fotografiemi, kterými dokumentoval 
pravdivost vyřčených slov. Sedíme tiše a snažíme se živě 
si představit jeho tehdejší prožitky. Proč to neříct, člověk 
i trochu závidí, ale ruku na srdce – nejel bych tam jen na 
kole a už vůbec sám. Nejdříve začínal jen tak krátkými 
cestami po republice z jednoho konce na druhý, pak si 
zajel kousek za železnou oponu do Skandinávie. (Cesta 
trvala tři týdny a přitom najel 6 000 km.) Po těchto 
místních a evropských zkušenostech vyrazil dál do světa. 

Jeho velká, tříletá pouť světem začala jako plavba 
kolem světa na jachtě, kterou si s přáteli ve Vysokém Mýtě 
sami postavili a plavili se na ní ze Štětína přes kanál La 
Mance do Lisabonu, dále na Kanárské ostrovy, na 
Kapverdské ostrovy a potom následovala dvouměsíční 
plavba až na jih Afriky, kde se od přátel a původního plánu 
oddělil, vytáhl kolo z podpalubí a už dále cestoval sám jen 
na kole. Dva roky pobýval v Jihoafrické republice, 
vydělával peníze v továrně u svého přítele z Německa 
a přitom jezdil a poznával. Přiznává, že za tu dobu najezdil 
asi 25 000 km a zažil mnohá, dosud neznámá setkání 
s přírodou i lidmi. Zde některá opíší: 

„Jestli chceš spát bezpečně, nocuj ve vyschlých 
korytech řek, tam tě škorpioni a hadi otravovat nebudou. 
Obavy z hadů a škorpionů mi pomohl rozptýlit Helmut, tak 
už se tolik nebojím. Koneckonců, trochu se bát je docela 
prospěšné. Když se člověk nebojí, může se stát, že 

nebezpečí podcení, a může to špatně dopadnout. Hlavně se 
musím vyhýbat velkým průmyslovým centrům a slems – 
čtvrtím z plechových a prkenných chatrčí. … 

Následujících 12 km do kopce jsem zvládl docela 
lehce, i když tričko a trenýrky jsem v průsmyku mohl 
ždímat. Avšak pokračuji 12 km serpentinami dolů, tak se 
vychladím. Ovšem moc to kalit nemohu, zatáčky jsou 
místy velmi ostré, místo svodidel jen šutry a za nimi místy 
i padesát metrů hluboká propast. … Ze skal kolem stéká 
voda zaručeně bez chlóru, ale možná, že ty skály pláčí 
nade mnou, když vidí, jak jsem naložen a jak nebezpečně 
s bicyklem hopsám po hrbolaté asfaltce. Jen sjedu do 
údolí, za chvíli mě čeká další dlouhé stoupání. Afriku jsem 
si vždycky představoval jako rovnou placku a ono je to 
úplně jinak. Vlastně k mé spokojenosti, v kopcích je to 
vždy zajímavější. …“ 

Přišlo rozhodnutí vrátit se domů, nasedl na kolo a jel. 
Přejel Jihoafrickou republiku, Botswanu, Zimbabwe, 
Zambii, Tanzanii, Keňu, Ethiopii, Súdán, Egypt, Izrael, po 
moři přeplul do Řecka a zas na kole přes celé Řecko, 
Bulharsko, Maďarsko, Rakousko do Prahy k sestře 
a domů. Celkem to dalo na pedálech 13 600 kilometrů. 
Včetně 800 km přejíždění na automobilech ve válečných 
oblastech, 600 km vlakem přes Nubijskou poušť a plavby 
po Středozemním moři cesta byla dlouhá 16 700 km 
a trvala téměř šest měsíců. Pěkná vyjížďka, proč to 
nezkusit? 

Vrátil se, vykřesal z únavy, ale čas ubíhal a nápady se 
rodily. Mezi nimi jeden zase velký. Cesta napříč Ruskem 
až na samý východ k Bajkalu a do Vladivostoku, tam si 
koupit zmrzlinu a šupity (na kole 
nutně i dupity) zase domů, 
protože brzy bude zima. Ta na 
Sibiři nikoho nešetří. Jak si 
usmyslil, tak udělal – v dubnu 
šlápnul do pedálů, co jiného od 
Honzy Tomšíčka čekat? Vrátil se 
po sedmi měsících s 22 000 
kilometry v pedálech.  

V republice je jen málo lidí 
schopných takového výkonu, 
možná žádný jiný. Obdivujeme 
se jim a přejeme jim, aby dokázali, jako Jan Tomšíček, 
nejen sami prožít cestovatelský výkon, ale taky se o něj 
s ostatními na besedách rozdělit. Vrcholem takového 
rozdělení se je kniha cestám věnovaná. Jan Tomšíček jich 
napsal pět, jedna poutavější než druhá. Autentické zážitky 
dopodrobna sdílené. Jane, těšíme se na další setkání. Ještě 
jsme neslyšeli jak se jede tam po Východě. 
                                                           Stanislav Tomšíček 

Jan Tomšíček – cestovatel na pedálech 



   

 

 
 
 
 

Jaro roku 2012 přineslo několik zajímavých událostí. 
Co se týče sportovní stránky, tak v únoru rada okresní ligy 
naproti protestům několika sborů, včetně našeho, 
odsouhlasila 12 závodů okresní ligy bez možnosti odečtení 
dvou nebo tří nejhorších výsledků, tzn., abychom jsme 
opět dosáhli na trůn mistrů okresní ligy, museli bychom na 
všech soutěžích vysoce bodovat. 

Čeká nás náročná sezóna, s postupovými soutěžemi. 
Minimálně 14 víkendových dnů strávených na soutěžích 
bude vyčerpávajících, zvláště pak pro naše stovkaře, kteří 
mají na programu navíc 6 závodů. Stejně náročná bude pro 
vedoucí mládeže, kteří mimo postupových soutěží pojedou 
několik závodů okresní ligy mládeže. 

Sezóna začala už v dubnu na okrskovém kole 
v Jiříkově, odkud postoupily týmy mužů a žen do 
okresního kola v požárním sportu konaném ve Vítějevsi 
30. 6. 2012 
 

  
Okresní liga se rozběhla první květnový víkend 

v Širokém Dole, po technické závadě na stroji u žen 
a spadlému košíku týmu mužů B bodovali pouze 
muži A na druhém místě.  

Vážení přátelé,  
přijďte opět podpořit naše sportovní týmy na 

soutěž "O pohár obce Desná" v požárních útocích, 
která se bude na hřišti konat od 11 hod dne 18. 8. 2012. 

Jak jste možná mnozí slyšeli, byl v květnu na Desné 
dvakrát vyhlášen poplach. Při prvním byla jednotka 
desenských hasičů po přívalovém dešti 5. května v 2045 
povolána k vyplavenému Hostinci "Pod hájem". Vyčerpání 
vody ze sklepa plného pivních sudů bylo k radosti 
svatebčanů a hostů hostince rychlé díky jednotce SDH 
Dolní Újezd a jejich plovoucímu čerpadlu. Po domluvě 
s majiteli hostince byl další úklid naplaveného bahna ze 
sklepa a parketu proveden druhý den ráno a tak se také 
událo. Po odvození bahnitého materiálu bylo rozvinuto 
vedení od Desinky a vodou z ní byl parket od zbytků 
a nečistot uklizen. 

Druhý poplach byl plánovaně vyhlášen 22. 5. v 1000, 
jednalo se totiž o cvičení součinnosti výjezdových 
jednotek SDH s jednotkou HZS Litomyšl.  

Tóny sirén v Desné a v okolních vesnicích svolávaly 
kvůli fiktivnímu požáru Mateřské školy v Dolním Újezdě. 
Naše jednotka byla se svých strojem PS12 mezičlánkem 
při dopravě vody z řeky Desné na domnělé požářiště. Vše 
proběhlo hladce a naše jednotka je zase o něco zkušenější. 

Doufejme, že se siréna v naší obci bude ozývat jen 
z preventivních důvodů, jako třeba v případě tohoto 
cvičení. 

Více můžete sledovat na www.sdhdesna.cz       
                                                           Martin Lipavský 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Jak se daří mladým hasičům 

Mladým hasičům 
opět začala závodní 
sezóna. Letos nově je 
pořádána Okresní liga 
mládeže, kterou tvoří 
9 závodů. 19. května se 
konal ligový závod 
v Pomezí, kde se 
soutěžilo v požárním 
útoku a štafetě požárních 
dvojic. Mladší zde 

skončili na 6. místě a starší na 4. místě.  
Hned další víkend nás čekalo okresní kolo hry 

Plamen, letos v Čisté. Starší děti po vyhraném podzimku 
skončily na 5. místě, mladší na místě 9. Letos nově zde 
proběhla soutěž v běhu na 60 m jednotlivců, prvních pět 
závodníků postoupilo do krajského kola. Našim dětem se 
zde celkem zadařilo – Martin Kusý skončil na 6. místě, 
Jára Boštík na 8. místě a Káťa Hápová vyhrála soutěž 
dívek s časem 14,88 s. Káťa nás reprezentovala 9. 6. na 
krajském kole Plamene ve Vitějevsi, kde skončila na 
pěkném 5. místě.  

Pár vět o činnosti  SDH Desná 

Sbor dobrovolných hasičů v Desné ve spolupráci s obecním úřadem 
si Vás dovolují pozvat na osmý ročník soutěže 

„O pohár obce Desná“ v požárním útoku Okresní ligy Svitavska 
muži, ženy, veteráni, 

který se koná v sobotu 18. 8. 2012 od 1100 hod. na hřišti v Desné 
Pro účastníky i diváky bude připraveno bohaté občerstvení 

včetně vyhlášených grilovaných selat Pepy Flídra!!! 



   

 

V sobotu 16. 6. se konala pohárová soutěž v Poličce, 
která je rovněž započítávána do Okresní ligy mládeže. 
V Poličce se soutěží v požárním útoku a v jednotlivcích, 
pro předškoláky a děti do 8 let je zde připravena soutěž 
Dráčka Doda v motání hadic. Obě naše družstva zde měla 
našlápnuto na medailová umístění, starší získali 3. místo, 
které mladším uteklo opravdu jen o kousíček a skončili na 
4. místě. V jednotlivcích si vybrala velkou smůlu Káťa 

Hápová, když doběhla do cíle s časem, který by ji zařadil 
na 2. místo, ale díky vytržené koncovce na hadici měla 
neplatný pokus. Na 10. místě skončila Kája Renzová, 
v chlapcích se nejlépe umístil Martin Kusý a to těsně pod 
stupni vítězů – na 4. místě. V Dráčkovi Dodo se umístila 
Adélka Kusá na 9. místě.  

O víkendu 23. – 24. 6. se konalo okresní a zároveň 
i krajské kolo dorostu v Mladkově. Naše dorostenky sem 
jely obhajovat loňské vítězství. Ve štafetě i jednotlivcích 
vybojovaly druhá místa, v požárním útoku zvítězily. 
Našim děvčatům opět pomohla Aneta Jonáková 
z Kamence, které tímto děkujeme. Po velmi pěkných 
výkonech tak těsně skončila na 2. místě. Družstvo 
dorostenců, i přes nedostatečný trénink, předvedlo pěkné 
výkony, které ve velké konkurenci bohužel stačily pouze 
na 9. místo. Je třeba poděkovat také dvěma chlapcům 
z Dolního Újezda – Standovi Hladíkovi a Rudovi 
Brychtovi, bez nichž by dorostenci vůbec nemohli 
startovat. 

Na závěr patří poděkování všem vedoucím, kteří 
tráví s dětmi čas jak na hřišti při trénincích, tak na 
soutěžích. 
                  Věra Rosypalová 

 
 
 
 
 

Před patnácti lety v červnu se 
v našich hlavách zrodila 
myšlenka založit na Horním 
Újezdě fotbalové mužstvo elévů 
ve věku 8 – 12 let. U zrodu této 
myšlenky jsem byl já a Honza 
Nádvorník z Desné. Za těch 
patnáct let se u dětí vystřídala 
řada trenérů – kromě nás dvou –

Marek Šinkora, Ing. Zdeněk Bednář, Jarda Tmej, Franta 
Bartoš, Pavel Havlík, Jirka Pechanec a možná i někdo 
další. Za tu dobu se povedlo vychovat řadu velice slušných 
fotbalistů – třeba Z. + J. Benešovi, J. Fogl, T. Chadima, 
V. Žďára, F. Jána, Marek Kusý, z těch mladších 
V. Motyčka, L. Láznický, R. Prokop, J. Pechanec, 
V. Lněnička a ještě mladší P. Prokop, Martin Kusý, 
J. Tobek, D. Kulhavý, P. Lněnička, V. Havlík, J. Kladiva, 
a to jsem samozřejmě nejmenoval všechny.  

Za ty roky se změnila řada věcí – místo na půl hřiště 
se hraje na čtvrtině, místo osmi hráčů je v týmu hráčů šest, 
hraje se s menšími míči. Elévové se dokonce dělí na 
mladší a starší. 

Kromě pravidelné účasti v okresním přeboru elévů 
jsme za patnáct let odehráli řadu turnajů – namátkou na 
Sebranicích, v Janově a sami jsme uspořádali pět ročníků 
turnaje elévů „O pohár starosty obce Horní Újezd“.  

Loni v červnu jsme se rozhodli zkusit spolupráci 
v kategorii elévů se sousedním Dolním Újezdem. 

Tímto by se dalo zakončit povídání, které se váže 
k první části titulku. Jenže co dál? 

Spolupráce s Dolním Újezdem má své klady – 
můžeme trénovat v hale tělocvičny v Dolním Újezdě, 
trénink je kvalitnější, výsledky jsou lepší. Spolupráce má 
však i své zápory. Tím, že se trénuje v Dolním Újezdě nám 
vlastně nepřibyl žádný mladý adept kopané a řada těch, co 
dříve chodila, s fotbalem skončila. V neposlední řadě jsme 
v současné době bez jediného trenéra elévů.  

Můj názor je dost radikální, ale asi nemá daleko od 
pravdy. Tam, kde není mládež, nebude v budoucnu ani 

dospělý fotbal. Naší velikou nevýhodou je, že v našich 
vesnicích (Horním Újezdě, Desné, Poříčí) není škola. 
S tím však těžko něco uděláme. My se musíme pokusit 
oslovit děti z těchto obcí a také z Budislavi. Proto jsme se 
rozhodli, že v průběhu srpna začneme na hřišti v Horním 
Újezdě znovu s tréninky elévů.  

Spolupráci s Dolním Újezdem nezrušíme. Starší 
přípravka bude trénovat dvakrát týdně na Dolním Újezdě 
(pondělí, čtvrtek). Mladší budou trénovat ve stejných 
dnech, ale samostatně na vlastních hřištích, my na Horním 
Újezdě, první trénink proběhne v pondělí 27. srpna v 1630. 
Tréninky mladší přípravky nebudou zaměřeny jen na 
fotbal – budeme se snažit i o jiné hry (házená, košíková), 
ale hlavní snahou bude naučit děti radosti z pohybu. 
Pokusíme se děti nerozdělovat striktně podle věku – bude-
li někdo starší, ale ne tak šikovný nebo začne později, 
může chodit s mladší kategorií. O tom, do jaké soutěže se 
přihlásíme, ještě není rozhodnuto, následující sezónu 
odehrajeme ještě s Dolním Újezdem střídavě na obou 
hřištích. 

Tímto se tedy snažíme oslovit děti - kluky i holky – 
a jejich rodiče, dědečky i babičky. Pokud máte zájem, 
přijďte se podívat a zkuste si zaběhat, zaházet, zakopat – 
prostě něco si zahrát na čerstvém vzduchu. Výzva platí jak 
pro ty, kteří již někdy mezi nás chodili, tak pro ty, kteří na 
hřišti ještě nikdy nebyli. Rodiče a prarodiče prosíme – 
zkuste své děti přivést a ukázat jim cestu ke sportu.  

Bližší informace najdete na internetových stránkách 
www.tjhorniujezd.cz a ve vývěsce na hřišti na Horním 
Újezdě, nebo u předsedy TJ Horní Újezd Pavla Boštíka 
nebo u Zdeňka Beneše v průběhu měsíce července. Pokud 
by někdo ze čtenářů těchto řádků měl zájem pomoci 
s dětmi, budeme velice rádi.  

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem trenérům 
i ostatním, kteří za těch patnáct let udělali pro nejmenší 
fotbalisty spoustu práce. Hlavní poděkování patří Honzovi 
Nádvorníkovi, který u dětí vydržel čtrnáct a půl roku, 
věnoval jim spoustu času a hodně nervů.                                               
                                                            Zdeněk Beneš 

Hornoújezdská kopaná - elévové 



   

 

 
 

Značená trasa 0448 Litomyšl -> Budislav - 32km. Měřeno krokoměrem 32,03km. 
Trasa: Litomyšl - Nedošín - Nedošínský háj - Tržek - Sedlíšťka - Morašice - Růžový palouček - U Tří Kocourů - Makov 
- Chotovice - N. Hrady - Polanka - Bor u Skutče - Vranice - Budislav 
Rozložení: v Nových Hradech (16+16km) 

Popis trasy:  
Ze zastávky Zámek vyjděte směrem zpět 

na Němčice po červené turistické značce, 
která vás od vstupu do zámku povede doleva 
okolo kostela Nalezení sv. Kříže a sochy 
A. Jiráska na okraj Smetanova náměstí, 

odkud můžete pokračovat vpravo a vlevo podle značky, 
nebo rovně až na Vodní Valy a zde doprava; dále se držte 
říčky Loučné - připojí se k vám červená a půjdete ulicí 
Bernardka mezi kruhové objezdy, kde jděte vlevo 
a vpravo, pak přímo po hlavní Sokolovské, a to až 
k autobusové zastávce Drogerie, u níž přejděte a za 
benzinkou jděte doleva přes železniční trať a u vjezdu do 
Vertexu doprava silničkou na Nedošín. Do něj dojděte; za 
zatáčkou doleva pak můžete přejít lávku na ostrov na 
Loučné, po němž vede cesta ke kapličce, od níž cestou 
rovně na pevninu a pak vlevo přes ještě jeden most 
vrátíte se na červenou. 

Značka vás pak provede zbytkem Nedošína a dovede 
do Nedošínského háje, jímž se kolem kapličky u studánky 
dostanete na okraj Tržku, kde sejděte ke kapličce a jděte 
po silnici vlevo. Za mosty přes Loučnou a Desnou se 
silnice stáčí doprava a vy zde jděte mírně vlevo (Pozor - 
naprosto neoznačeno!). Červená pak, jsouc špatně značena, 
vede stále podél morašického potoka napravo - držte se 
tedy jej než se dostanete na Sedlíšťka; tam se dáte vpravo 
k centru osady, potom doleva a přímo na silničku, kde 
půjdete doprava a následně na větší silnici doleva 
k Morašicím, kde se připojíte na průtah silnice II/358 
a budete moci jít buď rovně po ní na rozcestí, kde jde 
vpravo silnička na Újezdec, nebo po červené ulici nalevo 
od hlavní kolem kostela sv. Petra a Pavla. Značka vás pak 
povede po silničce přes dva dolíky, přičemž ve druhém se 
můžete dát doleva po cestě směřující ke Třem Kocourům, 
jenže tím byste se vyhnuli Růžovému paloučku, takže 
pokud se na něm chcete zastavit, jedině si můžete zkrátit 
cestu oproti silnici jdoucí do vinglu o něco méně, a sice po 
poli, bude-li toto schůdné. Červená se tedy na křižovatce 
dá doleva a jde kolem Růžového paloučku do osady U Tří 
Kocourů, kde přijdete na silnici č. 358, po níž se dáte 

doprava a půjdete po ní přes Makov s kostelem sv. Víta 
před Chotovice, kde se červená dává mírně vpravo na 
stoupající lesní pěšinku vycházející na cestu ke hřbitovu 
s kostelem sv. Prokopa, od něhož se nemusíte vracet 
zpátky na červenou, ale klidně jít cestou klesající nalevo 
od něj k návsi; pokud ke kostelu chodit nechcete, můžete 
to vzít klidně rovnou po silnici. 

Červená pak jde přímo na křižovatku za Chotovicemi, 
odkud nadále po silnici 358 (vpravo) klesá do Nových 
Hradů. Tam se hned od křižovatky, kde jde červená vlevo, 
můžete vydat přímým směrem k zámku, nalevo od něj je 
pak náměstíčko s autobusovou zastávkou, kde si můžete 
trasu rozložit (>doprava). 

Za náměstíčkem vás červená na křižovatce ještě před 
kostelem sv. Jakuba povede vlevo a po silnicích 357 a 358 
na Polanku, kde z rozcestí červených půjdete ještě kousek 
po silnici a potom doprava nad ni, u ohrady vpravo (výše) 
a k jeskyni s reliéfem Betlém, od níž sklesáte zpět na 
silnici, přejdete ji a půjdete podél prosečského potoka. 
Později se od něj odpojíte a budete stoupat do úrovně Boru 
u Skutče, jímž projdete víceméně rovně a před lesem se 
dáte doleva, abyste šli k Dudychově jeskyni a za ní 
postupně dolů až do údolí, kterým se dostanete do Vranic, 
kde půjdete na dolním rozcestí vpravo a na horním pak 
znovu, a to společně s modrou, od níž se na následujícím 
rozcestí odpojíte doleva, abyste stoupali z Vranického 
údolí okolo studánky Džberky, kde jde cesta nad ni 
a vpravo po ochozu, k Toulovcovým maštalím, kde si 
můžete projít kratší okružní odbočkou. Potom s červenou 
vyjdete na větší cestu, již překřížíte a sejdete do 
Voletínského údolí, v němž se potkáte se žlutou, překřížíte 
ji a po opačném břehu potoka budete pokračovat tak, že 
před soutokem se stočíte doprava, pak doleva přes hráz 
Panského rybníka a poněkud výše ještě jednou doprava, 
abyste kolem Panského stolu došli až na místo, kde se 
odpojíte od velké cesty na pěšinku stoupající k silnici, na 
niž se připojíte těsně před Budislaví. Až dojdete na 
křižovatku ve vsi, dejte se doleva a dojděte k autobusové 
zastávce. Pokud se od ní dáte doprava, přijdete k pěkné 
moderní kapli.                                                      převzato

        
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Vydává čtvrtletně obecní úřad v Desné nákladem 160 kusů. Vyšlo k 15. červenci 2012. Zapsáno do evidence periodického 

tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 13278. Na vydávání se podílejí: Anna Šimková, Hana Flídrová, Ludmila Flachová,  
Anna Veselíková, Oldřich Kladivo, Stanislav Tomšíček a Josef Jebousek. Neprošlo jazykovou úpravou. 

Tisk: AP tiskárna Osík. Zdarma. Internetová verze na www.obecdesna.cz 

Tip pro ty kdo mají rádi pěší turistiku 

A je tu léto! 
Nastává čas prázdnin a dovolených, přejeme Vám, aby Vaše dny dovolené 
byly naplněny pohodou a odpočinkem jak na tělě tak na duchu a aby byly 
spojené se spoustou krásných cest i návratů, plných neopakovatelných 
zážitků a vzpomínek.                                              Vaše redakce Deseňáčku 
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