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V. setkání rodáků a občanů Desné a oslava 75. let založení SDH Desná
Setkání rodáků proběhlo podle našeho plánu bez větších problémů. Přípravy a samotné oslavy byly ku
spokojenosti nás všech (až na výjimky). Děkuji znovu tímto všem kdo se jakkoliv podíleli na samotné
akci.
Zvláště děkuji:
- Hornoújezdským, starostovi současnému i předchozímu a starostovi tamních hasičů
- našim kněžím za důstojné
- Hasičskému sboru Desná
zahájení tohoto svátku obce
- středisku ZD Desná
- Hospodě u Sýkorů
- Obci Poříčí, starostovi a jeho pomocníkům
- Vedení naší mateřské školy
Během přípravy jsme narazili na technické problémy v hasičské zbrojnici, které vyvolaly nutnost
okamžité rekonstrukce a tak nám zkomplikovaly přípravy. Jejich řešení se protáhlo až do dneška.
Aby bylo možno lépe vzpomínat na tento den, jsou k dispozici upomínkové předměty, které je možno zakoupit v obchodě.
V současné době je to už i soubor 290 fotografií ze setkání. Máte možnost si je objednat podle přehledu velice pěkně
připraveného Oldřichem Kladivou, kterému děkuji za vše, co v souvislosti s tímto svátkem obce vykonal. Manželé Dvořákovi
dokončují dvě DVD - jedno se scénkami místního spolku „Obrazy z historie Desné“ a druhé jako dokument o pátém setkání
rodáků a 75 let SDH Desná.
Ještě jednou velké díky všem, kdo se podíleli na zdaru tohoto dne.
Josef Jebousek

Informace obecního úřadu
Usnesení Zastupitelstva obce Desná ze dne 28. 6. 2012
Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- informace o postupu příprav 5. setkání rodáků
- bylo rozhodnuto o nutných opravách hasičské zbrojnice
- bylo sděleno, že VHOS požaduje přechod plateb za vodu
na SIPO
- na zasedání vlastníků skupinového vodovodu oznámili
zástupci VHOS nutnost zařazení rekonstrukce vodovodu
v naší obci do 10-tiletého plánu obnovy, s tím, že bude
nutno rozhodnout způsob rekonstrukce!! (kolem silnice,
nebo záhumeně)?

- bylo zadáno zpracování pasportu místních komunikací
podle zákona z r. 1997, s tím souvisí režim užívání mostů
přes Desinku
- bylo sděleno stanovisko organizace zpracovávající
protipovodňový plán k nejvíce ohrožené nemovitosti
v obci – pohostinství Podháj
- byl obnoven katastrální operát obce

Usnesení Zastupitelstva obce Desná ze dne 18. 7. 2012
Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- stav přípravy setkání rodáků a jeho rozpracované úkoly
- schválení smlouvy s Krajským úřadem o dotování
prodejny

- schválení smlouvy o pronájmu bytu p. Miroslavu
Motyčkovi st.

Ze současné doby:
- pasport komunikací nám byl předán a bude sloužit i k plánu oprav komunikací po přiřazení příslušných rozpočtů
- ve spolupráci s SDH začínáme práce na opravách a úpravách hřiště

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v pátek 19. října 2012
dle tohoto časového rozpisu:
- stanoviště č. 1 - za mostem v Cikově
1600 - 1610 hodin
- stanoviště č. 2 - u lípy (pod Motyčákem)
1610 - 1620 hodin
- stanoviště č. 3 - za mostem u Černého mlýna
1620 - 1630 hodin
- stanoviště č. 4 - mezi zastávkou u Zavoralů a Renzovými
1630 - 1640 hodin
- stanoviště č. 5 - u kříže
1640 - 1650 hodin
- stanoviště č. 6 - točna
1650 - 1700 hodin
Platí i nadále, že každý občan si „svůj sběr“ doprovodí ve stanovenou hodinu na stanoviště, které si vybere. Zde vyčká
příjezdu vozidla technických služeb a sběr si naloží.

Jubilea
V tomto čtvrtletí oslavili:
Květoslava Kutová
60let
Jan Řehák
60let
Hana Jebousková
65let
Ladislav Nádvorník
80let
Ludmila Rosypalová
80let
Miloslav Capoušek
83let

Život využijeme
nejlépe tehdy,
když ho věnujeme
něčemu, co trvá
déle než život sám.

Kulturní komise Obce Horní Újezd
a Obec Desná
Vás srdečně zvou

na představení
v sobotu 1. prosince 2012
v kulturním domě
Horní Újezd
1500hod
Vánoce s kamarády
(představení pro děti)

Dne 11.9.2012 oslavil pan Miloslav Zavoral,
rodák z Desné, krásné 70. narozeniny.
Přejeme mu všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví,
pohody a životního optimismu do dalších mnoha let.
Dcery Štěpánka a Lenka, vnučky Eliška s Alenkou.

Jubilantům srdečně gratulujeme
Úmrtí:
Václav Vimr

Není smrti, zůstává věčně
živý, kdo byl dobrotivý.

1730 hod
Došli jsme k Vám pro koledu
(večerní představení pro dospělé)
Oba pořady uvede
známá brněnská trojice
„Kamarádi“,
patřící k nejžádanějším souborům,
které tvoří a hrají pro děti a dospělé.

Rodáci se k nám vrátili
Řekneme-li rodáci, to slovo dříve jakoby mnoho
neznamenalo. Byli to lidé, kteří se ve vsi narodili, pak se
časem poznenáhlu jeden po druhém vytratili a vraceli se
zase nenápadně, třeba se podívat na rodiče, k příbuzném na
pouť nebo tak nějak a různě. Ale před dvaceti pěti lety to
slovo dostalo význam velkolepý a slavnostní. Už to nebyli
rodáci, jen bejvalí Deseňáci, ale Rodáci – vlastní
a společné jméno všech osob s kolébkou na Desné. Tehdy
dalo velkou práci všechna, z hnízda vylétnutá, ptáčata
najít, všechna písemně pozvat, při I. setkání důstojně
přivítat, společně se vyfotit, pobesedovat a … . Však se
pamatujete na tu radost ze setkání s někým třeba po třiceti
letech.
Tehdy jsme zjistili jednu velkou zajímavost. Kolik je
Rodáků? Věděl to dříve někdo? V obci bylo tehdy
přibližně, podobně jako dnes, tři sta třicet lidí s trvalým
pobytem, ale Rodáků tři sta padesát. Jak je to teď, to už
nevím.
I letos organizátoři chtěli k této mimořádné slavnosti
obce připravit něco neobvyklého. Protože v nedávné době
se podařilo zakoupit historicky velmi cenné fotografie ze
začátku minulého století, pořízené tehdejším řídícím
učitelem školy Leopoldem Klapálkem, bylo z nich
sestaveno a vydáno pexeso, hra pro celou rodinu. Bylo
možno si ji zakoupit, spolu s ostatními upomínkovými
předměty, při slavnosti a i nadále je k dispozici v prodejně
u paní Šimákové. Tato hra není jen samoúčelná, aby někdo
nad druhým zvítězil, ale abyste mohli svým dětem vštípit,
jak vypadala obec v době jejich pradědečků. Najdete tam
ukázku bytelných kamenných zdí, které lemovaly okraje
zahrad kolem silnice i humen po celé délce vsi i mezi

sousedy a mnoho dalších inspirací pro vyprávění dětem.
Třeba první autobus na lince z Litomyšle do Proseče, ruční
pumpy na vodu u studny, že dříve děti (i malí prvňáčci)
chodily každý den pěšky do Mladočova do školy, že starší
děti chodily taky pěšky do měšťanky do Dolního Újezdu,
že dříve celá rodina žila třeba jen v jedné místnosti
v domcích bez hygienických zařízení, že mimo školní
výuku jen z vyprávění starších lidí při besedách
a z vypůjčených knih se děti dozvídaly něco o světě. Děti
rády poslouchají, ale musí jim to někdo vyprávět, vyprávět
pravdivě a upřímně, vyprávět o svém dětství, o své rodině,
o svých dětských hrách o svém rodišti. Já sám si z útlého
dětství ještě pamatují starou, skutečně šedivou vizáž návsi
se zelení zahrad a domy většinou s dřevěnými a hliněnými
konstrukcemi zdí, jak byly o mnoho dříve zachyceny na
těchto fotografiích. Úzkou silnici s trávou zarostlými
pangety a zdmi na výšku člověka na jedné straně a kolem
stráně hustou řadou telefonních sloupů od hora snad do
třetiny plné porcelánových izolátorů a spoustou
natažených drátů mezi nimi. Když foukal silný vítr, tak
tyto dráty hlasitě hučely.
Vše je třeba dětem dát, aby znaly svoje kořeny, aby na
nich mohly pokračovat. Úcta k hodnotám minulým
i dnešním nevznikne v dětech samovolně, ta musí být
probuzena a předána. A nejen to, abyste mohli při
porovnání s druhým – současným pexesem ukázat, kolik
práce a dalších vložených hodnost stála přeměna obce
během tohoto jednoho sta let a jak krásná je dnes naše
vesnička.
Stanislav Tomšíček

Novinky z naší školičky
V pondělí 3. září začal dětem
i učitelkám v Mateřské škole Desná
nový školní rok. Školka byla ale
v provozu i o letních prázdninách.
První dva týdny v červenci a poslední
dva týdny v srpnu.
Dětí sice chodilo méně než je
běžné, ale snažili jsme se vyhovět
zejména rodičům, kteří bohužel
prázdniny nemají.
Pro školní rok 2012/2013 máme opět stoprocentně
naplněnou kapacitu, což je 35 dětí. Nutno ale podotknout,
že zájem o předškolní vzdělávání byl obrovský zejména od
rodičů z Dolního Újezda či Litomyšle. Tito rodiče byli
odmítáni, neboť naše školka nesmí danou kapacitu
překročit.
Do první třídy
Základní
školy
v DolnímÚjezdě
odešlo 10 dětí, stejný
počet byl tedy opět
přijat.
Do
naší
školičky
dojíždí
17 dětí z Poříčí,
3 děti z Dolního
Újezda,
1
dítě
z H. Újezda, 1 dítě z Čisté u Lit. a 13 dětí je místních. Děti
jsou rozděleny do dvou oddělení dle věku. Starší děti,
předškoláci – RYBIČKY, mladší děti – MYŠKY.
A jak probíhá takový tradiční den v Mateřské školce na
Desné???
Ráno přicházejí průběžně děti od 630 do 800 hodin za
doprovodu rodičů nebo od linkového autobusu za
doprovodu paní školnice. Scházejí se velcí i malí v jedné
třídě a společně si hrají až do 800, kdy se rozdělují na
dopolední svačinku. Po svačince následuje volná hra, dle
zájmu dětí na koberci i u stolečků, jsou zařazovány

pracovní a grafomotorické listy, vymalovánky, vyrábí se
obrázky na nástěnku.
Okolo deváté hodiny se děti s paní učitelkou sejdou na
koberci v tzv. komunitním kruhu, kde si čtou příběhy,
vyprávějí pohádky, hrají divadlo, zpívají písničky,
procvičují básničky atd. Po klidném sezení jsou už děti
celé netrpělivé a těší se na dopolední cvičení, které by
nemělo žádný den chybět. Po cvičení si ještě zahrajeme
pohybové hry, sníme si ovoce a chystáme se ven.
Odcházíme v 1000 hodin na školní zahradu nebo se jdeme
projít po vsi, do lesa či k řece.
Venku děti zůstávají až do oběda, který je v 1130 hodin
a pak už honem do postýlek! Před odpoledním
odpočinkem si děti poslechnou čtený příběh z knížky na
pokračování, vyslechnou pohádku z CD a pak už všichni
spí:-)
Ve 14 hodin je
budíček, svačinka
a pak volné hraní či
individuální práce
s dětmi až do jejich
rozchodu v 1530.
Tak takový je
den ve školce - plný
her,
cvičení,
malování, legrace,
ale ze strany učitelek také den plný obav o bezpečnost dětí.
Neboť počet okolo 30 dětí je obtížně zvládnutelný na
pozornost.
Připravili jsme vystoupení dětí na sjezdu rodáků
a přikládáme foto z šipkované, kterou jsme podnikli
v úterý 11. září. Na jejím konci jsme k našemu velkému
překvapení našli veliký sladký poklad.
A co nás čeká v nejbližší době? Plánujeme divadýlko,
na které jdeme do Mateřské školy v Horním Újezdě,
podzimní drakiádu a oslavu narozenin dětí s dortem,
fotografováním a slavnostním předáním malých dárečků.
Anna Veselíková a Veronika Lenochová

Na návštěvě v Lubné
Je pátek, státní svátek 6. července
2012 a my jsme se letošního roku již
podruhé a celkově potřinácté sešli na
společný
pěší
pochod
v počtu
15 účastníků. Tentokrát hlavním cílem je
návštěva v Lubné u hornoújezdského rodáka Vlastimila
Pohorského a prohlídka květinové zahrady. Začínáme ráno
u kulturního domu v Horním Újezdě. Původně bylo
v plánu jít přes nedaleký kopec, kde je skalní propast. Zde
se za našich mladých let, asi v roce 1958, při orbě začali
propadat koně a objevily se skalní sluje. Několik
odvážlivců se pak následně na laně pokusilo spustit dolů.
Zjistilo se, že jde o rozsáhlejší podzemní prostory
o několika patrech. Později musel být vstup zakryt
betonovým panelem z důvodu dětské zvědavosti. Jelikož
večer před tímto pochodem dosti pršelo, byla trasa
změněna a jdeme po asfaltové cestě směrem k osadě
Podlubníček. Krátké zastavení u studánky se sochou
sv. Barbory (od sochaře Stanislava Malého 1983). Pak již
přicházíme na Podlubníček, kde nevšímavě

míjíme samoobslužnou nabídku s možností natočení
piva, odbočujeme na cestu údolím a přicházíme
k soukromé, svérázné stavbě víkendového sídla. Stavba je
z balíků slámy, omítnutá hlínou. Její střecha z tyčí pokryta
též hlínou a oseta travou. Na všech návštěvnících je vidět
překvapení ze způsobu provedení stavby, obdiv nad
nápaditostí a šikovností i cit se začleněním do zdejší
přírody. Pak se již vracíme zpět na cestu údolím pod lesem
Paděrek směrem k Lubné. Přicházíme k bývalému mlýnu
a nedaleko se nám nabídla příležitost kratšího zastavení,
určeného k rozbalení svačiny a odpočinku, ve velmi
pěkném areálu s lavičkami i možností natočení piva
(rovněž samoobslužného typu). Pak již pokračujeme
výstupem do kopce, kde se krátce zastavujeme v chalupě
p. Duškové, která nám s ochotou umožnila prohlídku
zahrádky i chalupy se spoustou květin, okrasných keřů
a mnoho jí vyrobených předmětů z proutí, dřeva i jiného
materiálu. Obdivujeme její zručnost a nápaditost. Pak
vycházíme na kopec směrem k Sebranicím, kde jsme se

zastavili u nejkratší funkční
železniční trati v České
republice. Délka trati 4090
mm s klasickým rozchodem
1435 mm. Je zapsáno do
České knihy rekordů. Trať
postavena
Spolkem
archaických
nadšenců
v Sebranicích v roce 2007
pro připomenutí, že tudy
byla plánována stavba
železnice
z Litomyšle
směrem na Poličku a zde
měla být jedna ze zastávek.
Návrh
projektu
byl
zpracován v roce 1910.
K realizaci stavby však nikdy nedošlo. Vlaku jsme se
nedočkali, a proto po nezbytném focení u trati
pokračujeme již k hlavnímu cíli naší cesty, tj. návštěva
rodiny pana Vlastimila Pohorského a jejich překrásné
zahrady. Majitel nám velmi ochotně ukázal, jak se nechá
krásně upravit dvůr vesnického stavení. Pěkně sestřižený
trávník, různé pergoly a okrasné keře, nespočet květin
vysázených na záhonech, v květináčích a zavěšených
truhlících. Různá zátiší přímo vybízí k posezení. Má zde
i voliéry s exotickým ptactvem a pěkný holubník. Na všem
je
vidět
estetický
vkus
a
stálou

péči. Kdo má podobného
koníčka, dovede si představit,
kolik času vyžaduje sázení,
zalévání,
sestřihování
a uhrabování. Obdivuhodné.
Závěrem nám majitel ukazuje
malou, pěkně upravenou
a udržovanou
soukromou
kapličku, postavenou v roce
1880 tehdejším vlastníkem
nemovitosti. Pak již plni
dojmů děkujeme za ochotu
a za čas, jež nám věnovali
a vydáváme se zpět polní
cestou směrem k Cikovu.
Jdeme
kolem
závodiště
terénních motocyklů a naše kroky směřují k pohostinství
„Pod hájem“, kde na závěr jsme si objednali něco
k posilnění a zavzpomínali na zážitky z dnešního pochodu.
Již 7 let Přátelé pěší turistiky z Desné a okolí se společně
vydávají po nejbližším okolí, za poznáváním zajímavostí
a přírodních krás zdejšího kraje, za uměním a zručností
našich předků i současníků. Je nutné poděkovat všem za
kamarádství a vytvořenou dobrou náladu.
Oldřich Kladivo

Hasičské zprávy
Oslavy 75. výročí založení SDH Desná
V sobotu 25. srpna proběhly v rámci Setkání rodáků i oslavy
75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Desné. Pro
veřejnost byla připravena výstava pohárů, současných i historických
fotografií a dokumentů v nově zrekonstruované a vybavené hasičské
zbrojnici. V garáži byly k vidění všechny čtyři hasičské stříkačky,
které sbor vlastní. Po slavnostní mši byl čestnou stráží položen věnec
k pomníku padlých. Odpoledne se konal další program na hřišti.
Byla zde k vidění historická hasičská technika z okolních vesnic,
dále si hasiči připravili ukázky práce sportovních družstev. Jako
první se předvedly naše děti ve štafetě požárních dvojic, následovala
štafeta 4x100 m v podání mužů a poté byl předveden požární útok
šedesátníků s historickou požární stříkačkou firmy Stratílek. Na
závěr se děti vyřádily v pěně, kterou pro nás vytvořili hasiči
z Dolního Újezda a Čisté.
Věra Rosypalová.

Mladí hasiči přes léto nezaháleli

První měsíc letních prázdnin měli naši mladí hasiči volno, ale na začátku srpna se přiblížil dlouho očekávaný letní
minitábor pro děti. Odjížděli jsme ve středu 8. srpna a vraceli se 11. srpna. Tábor se konal ve vodáckém tábořišti Cakle u Ústí
nad Orlicí, účastnilo se ho celkem 15 dětí. Pro děti byly připraveny různé hry a soutěže, při nichž nebylo důležité pouze „být
nejlepší“, ale také naučit se vzájemné spolupráci a pomoci ve skupině. Děti si užily ježdění na kajacích, koupání v řece, ale
i stezku odvahy. Jedno odpoledne jsme se vypravili na prohlídku hasičské záchranné stanice v Ústí nad Orlicí, kde se dětem
nejvíce líbilo vození na vysokozdvižné plošině. Všichni jsme si to báječně užili. V sobotu 1. září se konal další ze závodů
okresní ligy mládeže, a to v Kamenci. Mladší děti se umístily na 8. místě, starší zabodovali a přivezli si bronzové medaile.
Součástí závodů v Kamenci je i závod jednotlivců, v němž se umístila Evča Bartošová na 4. místě v kategorii mladší dívky.
Hned následující sobotu, 8. září, se konaly závody v Kunčině, kde se podařilo oběma družstvům vybojovat třetí místa.
V průběžném pořadí okresní ligy mládeže, kam se počítají umístění z útoků na pohárových soutěžích v Jevíčku, Pomezí,
Poličce, Kamenci, Kunčině a Mladějově (6. 10.) a okresního kola Plamenu v Čisté, jsou naši mladší žáci na 5. místě a starší na
3. místě. Což je velmi pěkný výsledek a doufejme, že si ho naše děti udrží, popř. ještě vylepší. V neděli 16. září se čtyři naši
závodníci zúčastnili závodu jednotlivců na 60 m s překážkami v Hlinsku, kde se jim ve velké konkurenci celkem zadařilo.
Káťa Hápová vybojovala krásné 2. místo, Evča Bartošová byla šestá a Martin Kusý s Járou Boštíkem skončili na 14. a 15.
místě.
Věra Rosypalová

Hasičská dámská jízda
Jak si vedou desenské
dospělé týmy mužů a žen
v letošní sezóně?
Poněkud
rozpačitě.
Zatímco ženám se daří a stále
se drží na špičce žebříčku
okresní ligy, mužské týmy
svými výkony příliš neoslnily.
V červnu jsme se po Lubné
zúčastnili závodu okresní ligy
v Telecím
a
Oldříši.
V Telecím zářily naše ženy,
s časem 18.70 zvítězily. Na
nevšední
noční
soutěži
v Oldříši se smůla na paty lepila všem týmům,
muži A neplatný pokus, ženy A a muži B pobrali
bramborové pozice.
V sobotu 30. června se konalo okresní kolo v požárním
sportu ve Vítějevsi. Desenské týmy byly vážnými
kandidáty na postup do krajského kola, zvláště po loňském
úspěchu na MČR V Ostravě byla velká pozornost
věnována našim ženám, zda svůj úspěch zopakují.
Bohužel díky nízké tréninkové aktivitě jednotlivců,
všemožné snaze rozhodčích znepříjemňovat závodníkům
jejich konání a všudypřítomné smůle se desenské týmy
nedostali do krajského kola a umístili se na 3. (ženy)
a 6. místě.
V červenci pokračoval seriál závodů okresní ligy
v Hartmanicích. Zde se naopak dařilo mužům A, kteří byli
druzí. Ženy A brali páté místo.
Další červencová soutěž se konala v Rozhrání. Skvěle
rozběhnutý útok a čas 18.42 stačil mužům A pouze na
čtvrté místo, muži B s časem 21.27brali 15. místo. Nejlépe
se opět dařilo našim ženám, s časem 18.71 odvezly pohár
pro vítěze.
Víkend 11. - 12. 8.
patřil závodům na 100m
překážek
a
útokům
v Kamenci. Z Desné se
nočních stovek zúčastnil
Kuchta
František
a Šauerová Petra, která se
blýskla časem 18,95.
V neděli se opravdu nedařilo mužům B a už vůbec ne
mužům A. Ženy A byly šesté.

Dne 18. 8. se konala soutěž
u nás na Desné. Nejvíc nervózní
s domácího prostředí byla asi naše
mašina, už při útoku mužů B byly
slyšet a vidět výpadky výkonu.
Nicméně po konstatování, že byl
stroj zřejmě krátce zahřátý
a následnému důkladnému ohřevu,
nastoupili
na
start
muži A očekávajíc rekordní čas.
Ovšem
skrytá
závada
v elektroinstalaci se projevila až při
plném plynu a mašina měla co
dělat, aby dokašlala vodu k terčům.
Naše ženy byly prozíravější a s půjčenou mašinou z Lubné
dosáhly mnohem lepších výsledků. Krásným překvapením
byl výkon našich dorostenek, tedy tým žen B. Nebrajíc
ohledy na zkušenější soupeřky zvítězily s časem 18,34!
Ženy A byly bronzové.
Příští týden se
soutěže okresní ligy
v Bohuňově
zúčastnily
pouze
naše ženy A. Muži
byli
zaměstnáni
pořádáním
oslav
75. výročí založení
SDH
Desná.
Škoda, že jsme
nemohli
být
přítomni na soutěži a vidět na vlastní oči, jak si děvčata
dala osobáček v požárním útoku a to 18.03! Čas byl
samozřejmě vítězný a putovní pohár si odvezla na Desnou.
V září jsou pořádané poslední tři soutěže z celkových
dvanácti.
Premiéru v pořádání soutěže okresní ligy si 8. 9. 2012
odbyl SDH Svojanov, zde se mužům opět nedařilo. Ženy
A si naopak opět odvezly pohár, tentokrát za druhé místo.
Poslední dva závody (Zderaz, Sádek) se konaly po
uzávěrce čísla.
Úplný závěr sezóny bude až 3. listopadu, kdy se SDH
Desná ujme pořadatelství slavnostního vyhlášení
celkových výsledků Okresní ligy Svitavska v prostorách
kulturního domu v Poříčí.
Martin Lipavský
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