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ZPRAVODAJ OBCE DESNÉ

Rok utekl velmi rychle a nastal 
problém, zda se vůbec uskuteční 
tradiční jarní pochod. Po mnoha 
jednáních se organizování pochodu 
ujala parta z „Točňácka“. Ve středu

8. května 2013, kdy byl státní svátek, jsme vyrazili na již
14. pochod, tentokrát po značkované naučné stezce okolo 
Poličky. Sešlo se 14 účastníků a společně jsme odjeli 
osobními auty do Poličky k Tylovu domu, kde jsme auta 
zaparkovali a dál se již šlo pěšky.

Naučná stezka je značkovaná a měří asi 10 km. Po 
obvodu je 15 informačních tabulí s upozorněním na 
zajímavosti zdejší krajiny. Stezka seznamuje s historií
i současností. Jdeme Královskou alejí a následně 
Libohájem, kde se zastavujeme u Husova pomníku. Je 
vytvořen z žulového balvanu, na kterém je bronzový 
reliéf. Poblíž se zastavujeme u malé kapličky Panny Marie 
s blízkým pramenem, který dříve napájel nedaleké lázně. 
Dále nás značky přivádějí k městské vodárně na okraji 
lesa, která byla vybudována v roce 1898. Následně 
odbočíme k lyžařskému vleku a sjezdovce. Po prohlídce 
přicházíme na Šibeniční vrch, kde zůstal již jen dřevěný 
kříž. V minulosti zde nedaleko stála šibenice, kde město 
Polička až do roku 1765 vykonávalo hrdelní právo. 
Nedaleko kříže je odpočívadlo upraveno pro turisty
i s posezením, využíváme toho a rozbalujeme svačiny. Po 
posilnění pokračujeme a procházíme lesem kolem tůněk
a následně kolem pastevecké salaše scházíme do údolí
sv. Antonína, kde teče potok, který pramení v bořinských 
lesích a ústí do Bílého potoka. Pak již přecházíme hráz
a procházíme kolem rybníku, kde se v tento den konaly 
rybářské závody. Máme možnost vidět rybářské náčiní 
pro tento druh sportu, různé návnady živé i neživé, všech 
možných barev a tvarů. Sledujeme chyceného kapra, jak jej 
rybář přitahuje, podběrákem vytahuje z vody a opatrně 
vyvléká zaseknutý háček. Nezbytné přeměření ryb 
přítomným sportovním komisařem a následné vypuštění 
zpět do vody. Velmi pěkná, zajímavá podívaná. Pak 
přicházíme k rybářské boudě, kde byla i možnost občer-
stvení. Pokračujeme kolem zahrádkářské kolonie
a přicházíme zpět do Poličky.

Je ještě čas a jelikož jsme zvyklí na těžší pochody, 
vydáváme se na procházku kolem hradeb města, kde 
některé části jsou opravené a některé se opravují. 
Přicházíme na náměstí, je sváteční odpoledne a obchody 
jsou většinou zavřené. Pomalu se vracíme k autům. Ještě 

 Jarní vycházka

se krátce zastavujeme na hřbitově, kde se jdeme podívat ke 
hrobce světoznámého hudebního skladatele, poličského 
rodáka Bohuslava Martinů. Potom se již vydáváme na 
zpáteční cestu s krátkým zastavením a pohoštěním 
v hostinci Pod hájem. Celý den bylo počasí velmi příznivé, 
zvolená trasa nenáročná. Závěrem zbývá poděkovat všem 
účastníkům za účast a vytvořenou dobrou náladu, 
organizátorům za pozvání a zajištění uskutečnění této 
vycházky. Je potěšující, že myšlenka nezapadla a organi-
zovat tyto společné vycházky po okolí naší vesnice našla 
další dobrovolníky a pokračovatele. 

  Kladivo Oldřich

Poděkování

Ohlédneme-li se za historií 13 výšlapů po okolí
s „ Klubem přátel desenského údolí a pěší turisti-
ky“ patří velký dík  za jejich organizování a veške-
rou přípravu p. Oldřichu Kladivovi a Janu Kulha-
vému, kteří vždy  ochotně trasu  pečlivě  napláno-
vali, promysleli a dopředu prošli, takže jejich  
počet kilometrů se tím  vždy  zdvojnásobil. Samo-
zřejmostí byly veškeré zajímavé historické zajíma-
vosti kolem naplánované trasy, vytisknuté mapky, 
veškerá fotodokumentace a článek do Deseňáčku. 
A naše velké přání do budoucna, aby se stále 
dalších výšlapů  ve zdraví  rádi zúčastňovali. 

Ladislav Dvořák, Stanislav Pavliš a Anna Šimková
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Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 27. 3. 2013

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- rozpočet na rok 2013, v příjmech 3 823 300 Kč,

ve financování 4 000 000 Kč a ve výdajích 7 823 300 Kč
dle předloženého návrhu

- závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013
- účetní závěrku za rok 2012
- inventury k 31. 12. 2012
- převedení výsledku hospodaření příspěvkové organi

zace Mateřská škola Desná za rok 2012 ve výši 
10 839,43 Kč do fondů – do fondu odměn 8 000,- Kč
a do rezervního fondu 2 839,43 Kč

- smlouvu o zřízení a provozu profilu zadavatele
a plnou moc pro RTS Brno ke zřízení profilu a zveřej
ňování zakázek

Zastupitelstvo obce Desná bere na vědomí:
- závěrečný účet za rok 2012 DSO Sdružení obcí 

skupinového plynovodu Proseč

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 31. 5. 2013

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- závěrečný účet obce Desná za rok 2012 včetně zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Desná za 
rok 2012 bez výhrad

- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku TJ Horní 
Újezd

- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 
Mysliveckému sdružení Dolní Újezd

- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Českému 
svazu včelařů Litomyšl

- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
SDH Desná

- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
Charitě Dolní Újezd

- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Daniele 
Šimákové, Desná 65 

- smlouvu o výpůjčce mezi obcí a EKO-KOM Praha na 
bezplatné užívání sběrné nádoby na odpad

- smlouvu o zřízení věcného mezi obcí a ČEZ  - přípojka 
NN Kalibánovi

- koupi multifunkčního zařízení Xerox
- stanovy svazku obcí Sdružení majitelů skupinového 

vodovodu Poličsko
- nesouhlasné vyjádření obce Desná ke stanovení 

průzkumového území pro vyhledávání
ložisek ropy a zemního plynu

Zastupitelstvo obce Desná bere na vědomí:
- oznámení o vypořádání věcných břemen k plynofika

čnímu vedení
- akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci 

Operačního programu Životní prostředí na projekt 
Zateplení domu č.p. 100 v Desné u Litomyšle

- Závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření svazku Sdružení majitelů skupinového 
vodovodu Poličsko za rok 2012

- závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření svazku Sdružení obcí skupinového 
plynovodu Proseč za rok 2012

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 11. 6. 2013

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- vyloučení uchazeče Jaroslava Melši, Budislav 260,

569 65, ze zadávacího řízení na  zakázku „Zateplení
a nové ústřední topení v domě čp. 40 Desná
u Litomyšle,  CZ.1.02/2.2.00.13264
z důvodu nedostatků v zadávací dokumentaci

- nejvhodnější nabídku uchazeče Stavební sdružení 
Boštík, s.r.o., Poříčí u Litomyšle 117, 570 01, na 
zakázku „Zateplení a nové ústřední topení v domě
čp. 40 Desná u Litomyšle, CZ.1.02./2.1.00/11.13264

- smlouvu o dílo č. 1/2013 na stavební práce se zhotovi
telem Stavební sdružení Boštík, s.r.o., Poříčí u 
Litomyšle 117, 570 01 jako vítězem veřejné zakázky 
„Zateplení a nové ústřední topení v domě čp. 40 
Desná u Litomyšle, CZ.1.02/2.1.00/11.13264
a pověřuje starostu podpisem 

Dění v naší obci

V naší obci byla před více než deseti lety dokončena 
plynofikace. V minulosti došlo ve všech obcích svazku pro 
plynofikaci k převodu tohoto majetku na plynárny. 
V nedávné době byly vyhotoveny geometrické plány pro 
naší obec s vyznačením plynovodů, nyní je nutno učinit 
další krok a to zřízení věcných břemen podepsáním smluv, 
kterým předcházely před stavbou smlouvy předběžné. 
Tyto smlouvy musí být úředně ověřeny, což se bude konat 
na obecním úřadě. Poplatky za ověření a poplatek za 
vložení do katastru bude hradit obec a zřízení věcného 
břemena bude zaplaceno. Všichni vlastníci, kterých se tato 
záležitost týká, dostanou informativní dopis.

Jak jste si jistě všimli, byla provedena úprava statického 
zabezpečení kapličky speciálním systémem. Kaplička 

Srdečně vás zveme na další výšlap, který je naplánován 
na sobotu 6. července. Pokud náš záměr nepřekazí 
vydatné kapky deště, vydali bychom od hasičské zbrojni-
ce, kde by byl sraz v 8,30 hod, šli bychom směrem do 
Cikova, přes Spálený kopec na Podlubníček s prohlídkou 
chaloupky připomínající norskou architekturu, dále přes 
podlubnický kopec, Janovičky, Krásňovec, Vísku
a Drážkami do Dolního Újezdu. Následuje směr  
Kabatovec,  Pazucha a k Bořkovu, dále na  již osecký 
Zmrzlák a Rulák,  kde cestou přes Nechvílů most dojdeme  
na návštěvu do starobylé Groulíkovy kovárničky. Závěr 
putování bude na oseckém golfovém hřišti, kde nám
p. Flídr ukáže veškerá pravidla golfu s možností vyzkou-
šení. Občerstvení a točené pivo je zajištěno na golfovém 
hřišti. Cesta zpět autobusem.  Trasa  není vůbec náročná
a tak se těšíme na setkání se všemi, kteří rádi poznávají své 
okolí v kruhu přátel a spoluobčanů. 

Pozvání na letní toulání



Kadeřnictví na Desné

Helena Beranová – Kočí oznamuje, že kadeřnictví na 
Desné je opět otevřeno – čtvrtky a pátky v odpoledních 
hodinách. Objednávky osobně nebo na telefonu
č. : 776 750 281.

se koná v kapli sv. Petra a Pavla v neděli 30. června
v 11 hodin.

Poutní mše svatá na Desné

Děkuji panu Josefu Rosypalovi a panu Václavu 
Neprašovi za perfektní péči o místní obchod v zimním 
období.

Daniela Šimáková 

Poděkování
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byla prasklá podélně i příčně a podobné řešení jako na 
hasičské zbrojnici nebylo možné, proto byl použit systém 
„Helifix“. Poté byla opravena fasáda a rozpadající se sokl 
sanační omítkou. Nové oplechování soklu a úprava 
nopkové izolace zajistí, že již nepoteče voda ze stěn do 
základů.

Na hřišti byl položen nový asfaltový povrch a Fanda 
Šimek vyrobil dvě pískoviště, jedno je i u nové odpočinko-
vé zóny u Zavoralových. V dohledné době budou instalo-
vány hrací prvky na hřišti. Pískoviště musí být zakrytá 
plachtou, jinak si Vaše děti budou hrát ve znečištěném 
písku od koček. Dále je nutné, aby rodiče zodpovídající za 
své děti nedovolovaly dětem dělání nepořádku, tj. rozha-
zování kamínků, čmárání po všem možném. Na to kou-
píme tabuli.

Děkuji Vám všem a přeji krásné prožití prázdnin
a dovolených.

Josef Jebousek

Návrh rozpočtu obce Desná na rok 2013

Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění 
pozdějších předpisů a dle § 11 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejnila 
obec Desná od  12. 3. 2013 do 27. 3. 2013 návrh rozpočtu na 
rok 2013.

Tento návrh byl projednán na Zasedání zastupitelstva 
obce Desná dne 27. 3. 2013.

Rozpočet je navrhován jako schodkový - příjmy jsou 
nižší než výdaje. Schodek je vyrovnán financováním,
tj. čerpáním úvěru.
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Uvádíme telefonní čísla pro hlášení poruch na 
vodovodním řadu:

V pracovní době (7:00 - 15:00) - 461 357 111

Po pracovní době Po -Pá (15:00 - 22:00) a So, Ne,
svátky (8:00 - 22:00) - 722 659 171

Večer od 22:00 do 7:00 (Po - Pá) a od 20:00 do 8:00
(So, Ne, svátky) hlášení poruch přijímá pracovník 
městské policie Mor. Třebová na čísle: 604 611 973

Tyto informace společně i s jinými (kontakty na 
pracovníky v Moravské Třebové, formuláře, atd.) 
naleznete na webových stránkách firmy www.vhos.cz.

Kontakty pro hlášení poruch vodovodu

Změna ordinačních hodin
dětského střediska v Dolním Újezdě

od 10. 6. 2013

Úterý pro zdravé děti od 7 do 13 hod.

(4. úterý v měsíci poradna Poříčí, Budislav od 8 do 11.30 hod.)

Čtvrtek od 13 do 17 hod.

Pondělí, středa, pátek od 7 do 12 hod. - pro nemocné 
beze změny

Akutně nemocní v úterý a ve čtvrtek jsou po ohlášení ošetřeni
v izolaci jako dosud.

Ordinaci povede MUDr. Ludmila Kopecká se zdravotní 
sestrou Martinou Holáskovou.

Oběma zdravotnicím přejeme hodně úspěchů a spokojenosti v práci.

Dětský den 24. 5. 2013 v Širokém Dole

Za účasti všech 13 obcí Mikroregionu Desinka jsme se 
po delší době zúčastnili těchto soutěží. Mladší i starší žáci 
v plné sestavě řešili vědomostní soutěže, ale i šikovnost
a rychlost. Mladší byli dobří ve znalosti obcí, velmi dobří 
v hodu na cíl, ale nejlépe jim šel jejich oblíbený „kýblšpric“ 
a skončili devátí. Starší byli na prvních místech ve znalosti 
obcí, v hodu na cíl a opět „kýblšpric“, takže je zřejmá velmi 
dobrá hasičská příprava sboru už od těch nejmenších
a celkově skončili na 4. – 5. místě. Za krásného počasí se 
končilo řízkem a diplomy, což je vidět na obrázku z této 
akce.

Vážené klientky naší ordinace, na základě již dříve 
uvedených faktů v předchozích článcích, bude ukončena 
činnost gynekologické ambulance na adrese D. Újezd 383
v budově střediska k 31. 5. 2013. 

Od prvních informací, které jste dostali, již uplynulo 
několik měsíců, takže bych rád připomněl ještě znovu 
fakta k dalšímu provozu. K ukončení dochází z celé řady 
důvodů (neúnosný nájem, nemožnost investic do dalšího 
vybavení, pokles počtů pacientek …), které ale v koneč-
ném důsledku budou znamenat zvýšení kvality péče
o ženy z regionu. 

Péče bude samozřejmě kontinuálně pokračovat
v Litomyšli na adrese Trstěnická 911 (tzv. budova Grácie), 
kterou ale již většina z vás zná. Zde je ženám zajištěna péče 
komplexní na jednom místě, včetně ultrazvukového 
vyšetření, kardiotokografických monitorů u těhotných, 
odběrů krve a celé řady dalších služeb. Rovněž zde 
funguje již 2. rok tzv. transportní centrum asistované 
reprodukce, tedy místo, kde je poskytována rozsáhlá péče 
ženám s problémy s otěhotněním. Dále zde ženy mohou 
absolvovat další služby související s gynekologickou péčí, 
jako je ošetřování laserem v celé řadě indikací či hydroco-
lon, tedy detoxikace střeva. Od roku 2013 provádí také 
naše centrum tzv. prvotrimestrální screening u těhotných
s certifikací FMF z Londýna. Na toto vyšetření musely 
zájemkyně dříve cestovat do vzdálených center. Pro 
nastávající maminky je zde k dispozici také 3D/4D 
ultrazvukové vyšetření, které je pro laika velmi atraktivní. 
Veškeré služby jsou zajišťovány po dobu celého týdne
v rozsáhlých ordinačních hodinách z toho 3x týdně do 
podvečerních až večerních hodin. Jednou měsíčně rovněž 
v sobotu či o svátku. 

Na všechna vyšetření je potřeba se předem objednat. 
Objednávání na konkrétní čas ale zvyšuje komfort ženám, 
snižuje čekací doby a díky šíři ordinačních hodin si může 
žena snadněji vybrat termín, který jí vyhovuje. Péči zde 
poskytuje MUDr. Čadílková, MUDr. Šalamonová a prim. 
MUDr. Harald Čadílek. Při objednávání je potřeba vždy 
upřesnit, koho preferujete, a dle časových možností bude 
nalezen termín. Akutní stavy jsou k ošetření brány i bez 
objednání, ale je vhodné předem zavolat. Pokud žena 
potřebuje jen recept či žádanku třeba na mamograf, musí 
zavolat den předem a poté si může kdykoliv během 
ordinační doby toto vyzvednout. 

Telefonická čísla k objednávání jsou: 461 61 88 61, 
733 570 637 a dále tam bude převedeno číslo z D. Újezda 
461 63 11 03. ( www.gracie-litomysl.cz ) 

Mnoho žen si v posledním roce již žádalo o převedení 
karty do Litomyšle z důvodů lepší dostupnosti kvůli práci 
či škole. Rovněž těhotné pro komplexnost celé péče, 
kterou ordinace zajišťuje na jednom místě, toto také 
preferovaly. Takto komplexní péči na jednom místě 
neposkytuje žádná gynekologická ordinace v širokém 
okolí. Tímto neustále ubývalo klientek a ty zbývající 
musely na ultrazvukové vyšetření na kvalitním přístroji 
rovněž navštívit Grácii. Věřte mi, že celá tato změna je 

Změna gynekologické ambulance
31. května 2013 - Konec gynekologické

ambulance v Dolním Újezdě
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pouze ku prospěchu našich žen, když jim bude poskytová-
na péče na nejmodernějších přístrojích, personálem, který 
si neustále doplňuje vzdělání na českých i zahraničních 
doškolovacích akcích. Péče o ženy i nadále zůstane naší 
nejvyšší prioritou. V neposlední řadě bych upozornil, že 
žádná z našich pacientek se nemusí starat o svoji kartu, 
tato jí bude automaticky převezena do Litomyšle a od
1. 6. 2013 ji bude mít na Grácii. Registraci u svého gyneko-
loga budete mít i nadále platnou. Opouštíme tedy 
pronajaté prostory v Dolním Újezdě, ale neopouštíme 
rozhodně zdejší ženy! 

 prim. dr. Harald Čadílek a dr. Radmila Čadílková

Jubilea

Miroslav Kysilka 65 let
Ladislav Dvořák 65 let
Jan Kulhavý 70 let
Pavel Šplíchal 75 let
Josef Kladivo 83 let
Marie Voříšková 84 let
Josef Rosypal 86 let

Jubilantům srdečně blahopřejeme

V tomto čtvrtletí oslavili:

Narození

Filip Rosypal

Úmrtí

Stanislav Novák

Poděkování za projevy soustrasti

V měsíci dubnu zemřel pan Stanislav Novák.
Chceme touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu v Desné
a všem občanům, kteří se zúčastnili posledního rozloučení.

Děkujeme ještě jednou za projevy soustrasti a květinové dary.

Růžena Nováková a syn Pavel s rodinou

Tip na prázdninový zážitek

Příběhy a legendy Litomyšl

Projděte se Litomyšlí s rytířem Toulovcem. Provází se 
denně, včetně zimy, nedělí a pondělků. Rytíř Vás dovede
k památkám a to nejzajímavější vám o nich řekne. Půjdete 
po stopách B. Smetany, B. Němcové, J. Mařáka, O. Zoubka 
nebo A. Jiráska. Podíváte se do sklepů, stylových hospod, 
na věže, do tajuplných dvorků a ulic. Uslyšíte příběhy
a legendy. Prožijete dobrodružství v renesančním městě
v doprovodu rytíře. Prohlídky jsou na objednání denně
a v noci navíc s ohňovou loučí. Pro děti má rytíř ve zbroji 
soutěžní otázky s odměnou. Můžete očekávat více 
příběhů, prožitků a méně letopočtů. Po prohlídce se 
můžete vrátit na místa, která Vás okouzlila a podrobně si 
prohlédnout třeba galerie nebo se občerstvit v hospodě, 
kterou jste si po cestě vybrali. Rytíř vám poradí, kde je 
dobré jídlo, pití a ubytování. Také co se právě teď
v Litomyšli děje a kam večer můžete zajít. Cena za 
prohlídku je 100 Kč za osobu a trvá několik hodin.

Rytíř Toulovec získal 2. místo v Pardubickém kraji
 soutěži o nejlepší projekt. Také záštitu radní Pardubického 
kraje.

Rytíř Toulovec provází denně návštěvníky Litomyšle.

Sraz je před informačním centrem na náměstí. Na 
prohlídku je nutné se objednat telefonicky na čísle 777 637 
888 nebo emailem info@rytirLITOMYSL.cz.
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Novinky z naší školičky

Blíží se letní prázdniny a to pro všechny děti bez rozdílu 
věku znamená konec dalšího školního roku. Od nás ze 
školky odchází do základní školy 12 dětí a tolik bylo 
přijato pro příští školní rok. Podáno bylo 15 žádostí 
k předškolnímu vzdělávání, takže 3 děti nebyly bohužel 
přijaty.

A co se děje před prázdninami v naší školce??? Je toho 
dost. Zmíním čarodějnický den posledního dubna, kdy se 
do naší školky slétli nádherné čarodějnice a čarodějové 
z celého okolí. Zvláštností bylo, že ten den nedorazily 
žádné děti, tak byla školka plná čarodějnických prcků. 
Začátkem května nás čekala zajímavá pohádka ve 
Smetanově domě v Litomyšli, tentokrát s názvem: 
,,Strašidelný mlýn‘‘. Besídka pro maminky ke Dni matek 
probíhala ve školce 7. května. Doufáme, že podívaná, 

kterou si pro maminky jejich děti připravily, je potěšila
a zároveň i trochu dojala. Předání vlastnoručně vyrobe-
ných dárečků a sladká tečka v podobě kávy a zákusku byla 
završením celého slavnostního dne. Následující neděli
12. května mohly děti z naší školky potěšit maminky či 
babičky při oslavě Dne matek v kulturním domě v Poříčí. 
Jestli se nám to alespoň trochu podařilo, jsme za to moc 
rádi.

Co nás ale čekalo v polovině května, na to jsme se už 
dávno klepali a očekávali ten den s nadšením. Byl to 
celodenní školní výlet na zámek Potštejn nedaleko Ústí 
nad Orlicí. Vyšlo nám nečekaně krásné počasí, ani teplo, 
ani zima, zkrátka tak akorát na cestování.

Na zámku nás čekala hraná prohlídka všech zámeckých 
komnat, přivítala nás paní kněžna a pan kníže, kteří nás 
vtáhli do dob minulých, a zajímavé bylo bezesporu 
hledání pokladu v zámeckém parku se spoustou zajíma-
vých úkolů.

Poklad jsme našli, pochutnali jsme si na dobrém obědě 
v nedaleké restauraci a samozřejmě, že nejlepší na tom 
všem byla zmrzlina v zámecké cukrárně. Pak už jsme se 
mohli v pohodě vydat autobusem zpátky domů. Veliké 
poděkování patří kulturní komisi obce Poříčí, která 
poskytla naší školce finanční dar z výtěžku Obecního 
plesu v Poříčí v podobě příspěvku na autobus, který děti 
vezl na výlet. Částka není zanedbatelná, činí 4000,- Kč.  
Děkujeme velice!!!

Po roční odmlce se letos konaly v Litomyšli Sportovní 
hry dětí mateřských škol. Naše školka se zúčastnila, děti si 
senzačně zasportovaly, přivezly zajímavé ceny a umístily 
se na pěkném 13. místě. Nesmím zapomenout zmínit 

soutěž, do které se pravidelně zapojujeme s předškolními 
dětmi s názvem: ,,Požární ochrana očima dětí‘‘. Jde
o výtvarnou soutěž, kdy děti malují, kreslí či vyrábí cokoli 
k tématu ,,hasiči‘‘.  Na prvním místě okresní kategorie se 
umístila Terezka Faltysová z Poříčí, na druhém místě 
Kristýnka Synáková ze Zrnětína. Zvláštní cenu za vlastno-
ručně vyrobené hasičské auto obdrželi Štěpán Tomšíček 
z Desné a Honzík Šveda z Poříčí. Při předání obdrželi 
všichni jmenovaní krásné ceny a mohli si prohlídnout 
veškerou techniku v Okresní hasičské stanici ve Svitavách. 
Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Od dubna do května absolvovaly předškolní děti 
plaveckou výchovu v krytém plaveckém bazénu v Poličce 

a všechny děti shlédly čertovskou pohádku ve Smetanově 
domě s názvem: ,,O Luciášovi, princezně a makových 
buchtách‘‘. 

Poslední akcí, která nás tento školní rok čeká, je slav-
nostní vyřazení předškoláků na obecním úřadě v Desné. 
Proběhne v pátek 28. 6. od 15.30 hodin. S dětmi se osobně 
rozloučí starostové obou obcí p. Josef Jebousek
a p.  František Bartoš.

V září se na děti i jejich rodiče bude těšit obměněné 
pedagogické složení – více v dalším čísle novin. Tímto 
děkuji paní učitelce Veronice Černé za veškerou obětavou 
práci pro školku a zejména pak pro dětičky.

Nakonec se hodí popřát krásné letní měsíce všem dětem 
i dospělým, hodně sluníčka a dobré nálady. 

Anna Veselíková, ředitelka školy
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Myslivecké vyznamenání

Na sněmu Okresního mysliveckého 
spolku Svitavy konaném v měsíci 
d u b n u  v O p a t o v c i  o b d r ž e l o  
Myslivecké sdružení Dolní Újezd 
z rukou předsedy OMS Svitavy 
Miroslava Matějky myslivecké 
vyznamenání III. stupně „Za zásluhy
o rozvoj myslivosti“. Toto vyznamená-
ní bylo MS Dolní Újezd uděleno za 

aktivní činnost na mnoha úsecích. Rozhodující byla
i aktivní kynologická činnost, včetně pořádání a organi-
zační zajištění zkoušek, jak jarních (zkoušky vloh) tak 
podzimních (zkoušky lovecké upotřebitelnosti), ohařů
i malých plemen. Byl zde pořádán v roce 2009 i 5. ročník 
soutěže ohařů o „Pohár hejtmana Pardubického kraje“, 
kde zahájení i vyhodnocení soutěže bylo na parketu 
hostince „Pod hájem“ na Desné. Soutěž probíhala na 
honebních pozemcích MS Dolní Újezd a MS Osík. Ředite-
lem byl na všech těchto zkouškách Václav Severa.

Myslivecké sdružení se snaží přivést do svých řad 
mladé členy. Každý zájemce musí absolvovat myslivecký 
kurz a prodělat potřebnou praxi v MS. Musí složit úspěšně 
i závěrečné zkoušky před zkušební komisí. Tuto zkoušku 
v loňském roce s vynikajícím výsledkem složil adept 
z Desné Jaroslav Šimek. V roce letošním, též s vyznamen-
áním, Jaroslav Renza z Vidlaté Seče. V současné době 
absolvují tento kurz další dva mladí adepti z Desné.

MS uspořádala na uznané střelnici vlastní soutěž
o pohár ve střelbě na asfaltové holuby. Vítězem se stal 

Zdeněk Romportl ,  
druhé a třetí místo 
m l a d í  M i r o s l a v  
Motyčka a Ing. Pavel 
Š i m e k  z D e s n é .  
K úspěchu jim blaho-
přejeme.   

Měsíc  červen je  
měsícem myslivosti
a ochrany přírody. 
Tato tradice, dnes trochu opomíjená, začala kolem roku 
1959. Měla za cíl upozorňovat i ostatní občany, že v měsíci 
červnu je doba kladení mláďat a že bychom se měli 
k přírodě chovat co nejšetrněji. Součástí je i dodržování 
mysliveckých tradic a zvyklostí. K tomu patří i účast 
trubačů při zahajování, průběhu a vyhlašování výsledků 
honů i při slavnostních posledních lečích, kde bývá
i pasování nových myslivců. V současné době probíhá 
senoseč a MS se snaží procházením porostů jetelů před 
senosečí i za pomocí loveckých psů, aby se pokud možno 
co nejvíce snížily ztráty, hlavně u srnčí zvěře, neb tyto 
porosty tato zvěř v této době vyhledává a klade zde 
mláďata. Zde již hlavní tíha organizování těchto akcí je na 
novém mysliveckém hospodáři Ing. Josefu Flídrovi.

V současné době probíhá odchov bažantích kuřat,
o které se s velkou pečlivostí stará Václav Severa. MS 
organizovalo společně s SDH Desná brigádu na sběr 
kamení na pozemcích ZD.

Toto je jen velmi skromný výčet činnosti členů MS.

Oldřich Kladivo

HISTORIE ŠKOLY

Postavit budovu školy byl velký finanční oříšek pro tak 
malou obec jako je Desná. Aby bylo možno zahájit stavbu, 
bylo třeba zajistit rozpočet půjčkou ze záložny vystavením 
dlužního úpisu. K tomu se zaručilo 32 místních hospodářů 
veškerým svým majetkem, to znamená, že vydali veškerý 
svůj majetek v nebezpečí jeho zabavení v případě krachu 
projektu nebo jeho nesplácení. Pokud si dávám dobře 
dohromady několik různých zápisů na toto téma, pak 
obec Desná si vzala předem půjčku 800 zlatých, ze které 
hradila stavbu školy, a za tu půjčku ručila. Úroky z půjčky 
platila Litomyšl jako okres. Po uvedení školy do provozu 
obec zpětně dostala dotaci 3 000 zlatých, jíž umořila jen 
část svého zadlužení. Celkově vyčíslené náklady na 
stavbu bylo 12 691 zlatých a 48 krejcarů mimo práce 
konané zdarma. Znamená to, že dalších téměř 9 000 
zlatých do stavby dala obec. Ani výuka a průběžná režie 
školy nebyla levná, takže škola byla jistě velkou zátěží 
obce. Vážnost rozhodnutí pochopíme ze zápisu v Pamětní 
knize obce Desné, jehož přesný opis uvádím.

Zápis v Pamětní knize obce, str. 51 – 53 
(přesný opis, který už na první pohled zřejmě neodpovídá 

dnešním mluvnickým pravidlům)

Stavba školy
V roce 1875 postavila obec novou budovu školní dosud se 

chodilo do školy do Mladočova. 
Co škola stála se nezachovalo, ale že měli otcové Desenští 

s tím dosti velké potíže ukazují dva zápisy které jsou po 
ruce. Jest to dlužní úpis na 800 zl.

(Vložený, sponkou upevněný, ústřižek s nadpisem 
Dlužní upis na 800 zl. r/č. s pěti kolky nominální hodnoty 
50 kr. FÜNFCIG  KREUZER 1870 a jedním řádkem textu, 
přes kolky napsaný: My dole podepsaní usedlíci Desenští,
a sice:)

Josef Jůza čp 1. Josef Dvořák č. 2, Jan Kopecký čp 3,
Jos. Holec č. 5, Frant. Pavliš č. 6, Jan Dubišar č. 8, Jos. Holec 
čp. 9, Jan Renza č. 10 Jan Zerzán č 11, Jos. Kabrhel 12 Frant. 
Žďára č 13. Jan Nádvorník č 14. Frant. Štancl 16. Vác. 
Rosypal 17, Jos. Tomšíček 18, Václav Tomšíček 19, Josef 
Stráník čp 20, Josef Veselík č 22, Jan Klimeš čp 23-24, Václav 
Severa č 25, Josef Fulík č 26, Josef Tomšíček poručník Josefa 
Veselíka čp 33, Václav Kokeš č 50, Josef Nádvorník č 51, Josef 
Dubišar čp. 53, Josef Bartoš č 58, Jan Bulva čp. 60. Josef 
Dvořák poručník Jos. Pavliše č 62. Václav Kárský č 77, Josef 
Flídr čp 90, Frant. Flídr č 91. doznaváne tímto že nám správa 
pokladnice kontribučenské záložny Desenské, na vystavění 
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školy osm set zlatých rakouského čísla zapůjčila a hotovýma 
vysázela. 

Zavazujeme se, že s té půjčky, řečené pokladnici platiti 
budeme od 1ho června 1874 počínaje šest zlatých ze sta 
úroku. A sice vždy na půl roku napřed beze vší srážky, která 
buď nyní již povolena jest, a nebo se snad budoucně povolí, 
a že ji na srážku jmenované půjčky zaplatíme. 

Dne 1 ho června 1875 – 170 zl.
Dne 1 ho června 1876 – 170 zl. 
Dne 1 ho června 1877 – 170 zl.
Dne 1 ho června 1878 – 170 zl. 
Dne 1 ho června 1879 – 170 zl. 
    dohromady               800 zl rak čísla
tedy po uplynutí každého roku 20 % celého dluhu, takže 

by v případě kdybychom úroky nebo některou roční splátku 
nejdéle v šesti měsících počítaje ode dne kdy k placení 
dospěly, řádně nezapravili, tentýž věřitel vztahmo zprávčí 
pokladnice, řečené právo měl, celého vztahmo řečeného 
kapitálu nevyplaceného i prošlých úroků, před soudem se 
nás domáhati. 

Zavazujeme se dále, že z vlastního jmění zaplatíme 
všecky útraty, jenž za příčinou té zápůjčky a jejího splácení 
vzejdou. 

Ať se jmenují jakkoliv, prohlašujeme že všecky zavazky 
v dlužním úpise tomto uvedené jsou našimi závazky 
solidárními, a že tedy se zavazujeme jeden za všechny a tito 
za jednoho kteréhokoliv z nás.

Ku pojištění oněh 800 zl. jakož i uroku z nich a všelijakých 
nákladů soudních i mimosoudních, dáváme do podpůrství 
a právní zástavy, jeden každý své nynější i budoucí kdykoliv 
míti mohoucí, pohyblivé i nepohyblivé jmění, obzvláště ale 
usedlosti čp. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 50, 51, 53, 58, 62, 77, 90, 91, v Desné, 
totiž obydlení a hospodářské stavení se všemi pozemnostmi 
k tomu každému z nich náležejicími, a odříkajíce se všeho 
právního dobrodiní, podrobujeme se následkům patentu od 
18 října 1792 § 4 i svolujem závazně, aby dle toho úpisu 
neobmezeně právo zástavní na kterékoliv usedlosti řečené, 
tedy dle vůle věřitele třeba i na všech tuto zavazných 
usedlostech pro řečených 800 zl i s úroky i náklady k ruce 
pokladnice kontribučenské záložny Desenské, na náklad 
dlužníků vztahmo kteréhokoliv z dlužníků do pozemko-
vých kněh bylo vloženo a tam též vyznamenáno. 

Na potvrzení toho slouží upisujicích dlužitelů a dožáda-
ných svědků podpisy.

Dáno v Desné dne 1 ho července 1874.
(Následují podpisy ručitelů.)

Tato tabulka pečlivě sleduje dění v desenské škole, včetně zásadních souvislostí ve společnosti, aby bylo zřejmé proč se 
některé děje odehrály právě tak, jak se staly.

Historie a chronologie školy
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Pokračování příště
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Sezóna dospělých 2013

Týmy dospěláků se zatím (do uzávěrky vydání 20. 6.)
v rámci okresu zúčastnily 5 závodů.

Tři závody v rámci okresní ligy Svitavska v požárních 
útocích v Širokém Dole, Telecím a Lubné a postupových 
kol na okrskovém v Chotěnově a okresním v Kamenci.

Zatímco okresní liga je teprve na svém začátku a nelze
z dosavadního pořadí vyvozovat nějaké závěry, po 
okresním kole už je jasné, že se do krajského kola podívají 
pouze ženy, které jsou okresními vítězkami. Musím 
podotknout, že holky vyhrály ve všech kategoriích
a dokonce přebornice okresu a více přebornice okresu jsou 
z Desné.

Muži skončili na třetím, tedy nepostupovém místě. 

Více můžete sledovat na www.sdhdesna.cz

Martin Lipavský

Ani nízké teploty, déšť a tma nezabránily dokončit
pokládku nové dlažby pod základnou.

Slavnostní položení poslední kostky dlažby
11. 5. 2013 21:56hod.

Uprostřed okresní přebornice v běhu na 100m s překážkami
Anička Šimková, vlevo vícepřebornice Petra Šauerová

Čaponohý Pepa Vodehnal a jeho "překročení" lávky

Když muži z okresu nepostoupili, rozveselili Lukáše Flacha
slavnostní narozeninovou koupelí

Pozvánka
Soutěž na Desné v novém 

Dne 17. 8. 2013 od 11hod se v hasičském areálu bude 
konat již devátý ročník soutěže „O pohár obce Desná“
v požárních útocích se změnou, která jistě přiláká mnoho 
závodníků a fanoušků.

Finále "Vo litr" nahradí atraktivní vyřazovací finále. Dva 
týmy budou startovat zároveň a tým, který dříve

útok dokončí, postupuje do dalšího vyřazovacího kola, 
až zbyde pouze vítěz.

Nevšední podívanou bude možné sledovat díky novým 
základnám, které na hřišti vyrostly vloni na podzim a na 
jaře tohoto roku.

První základna byla postavena stavební firmou, druhou 
vystavěl náš sbor svépomocí.

Za několik jarních sobot se ze staveniště stalo sportoviš-
tě, které je svým zázemím jedním z nejlepších v okrese.

Vážení přátelé, přijměte pozvání a přijďte 
podpořit naše závodníky třetí srpnovou sobotu od 
11hod na hřišti.
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Kde můžete potkat desenské
závodníky?

Červenec 4.–7. 7. Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu - 
Jablonec nad Nisou

6. 7. OLS Hartmanice
27. 7. ČPVK Horní Lideč

Srpen 3. 8. OLS Oldřiš 
10. 8. ČPVK Kamenec u Poličky
11. 8. OLS Kamenec u Poličky  
17. 8. OLS Desná

23.–25. 8. Mistrovství ČR dobrovolných
a profesionálních hasičů v PS - Mladá 
Boleslav

Září 8. 9. OLSM Kunčina
14. 9. ČPVK Ostrava - Poruba
21. 9. OLS Perálec
28. 9. OLS Sádek

Říjen 5. 10. OLSM Mladějov

Více na www.sdhdesna.cz • Martin Lipavský

OLS - Okresní liga Svitavska v požárním útoku 
OLSM - Okresní liga Svitavska mládež 
ČPVK - Český pohár Velkopopovického Kozla

Úspěšně rozjetá sezóna mladých hasičů

Letos čeká naše mladé hasiče pořádně nabitá sezóna
(6 závodů okresní ligy mládeže + soutěže hry Plamen), 
proto jsme všichni netrpělivě čekali, kdy už budeme moci 
začít trénovat. Letošní dlouhá zima nám to však neumož-
nila dřív než na konci března. Na první závody jsme 
vyrazili už 11. 5. do Velkých Opatovic, kde se konal pohár 

Malé Hané. Na této soutěži jsme nedopadli úplně podle 
našich představ – mladší i starší žáci obsadili devátá místa. 
Konala se zde ještě soutěž jednotlivců, kde Káťa Hápová 
získala krásné 2. místo a Jíťa Nádvorníková místo třetí.
O týden později jsme se vydali na celý víkend do Desné 
v Jizerských horách. Mají tam soutěž jak pro děti, tak pro 
dospělé. V Desné se nám opravdu dařilo – mladší zde 
vyhráli a starší si přivezli bronzové medaile. V neděli, kdy 
se konečně udělalo hezky, jsme podnikli výlet do 
Harrachova na skokanské můstky a bobovou dráhu. 
Domů jsme se vrátili až večer a pořádně unavení, ale plni 
příjemných zážitků. 25. května se konala pohárová soutěž 
v Poličce, i zde jsme slavili úspěch. Mladší žáci vybojovali 
2. místo, starší obsadili čtvrtou příčku. V závodech 
jednotlivců se v Policče konečně zadařilo Káťě Hápové
a s časem 14,30 s. brala zlatou medaili! GRATULUJEME!
I našim chlapcům se pokusy celkem povedly – Martin 
Kusý obsadil 4. místo a Jára Boštík místo 5. Z mladších 
žáků se umístila Žanetka Renzová na 7. místě a Jitka 
Nádvorníková na 9. místě. V přeboru motání hadic Dráčka 
Doda se radovala Káťa Kusá ze třetího místa. Hned 
následující víkend, tzn. 31. 5. – 1. 6. se konalo v Sádku 
okresní kolo hry Plamen. Zde si dovolím ocitovat příspě-
vek Káti Hápové z Facebooku, který mluví za vše: „I když 
pršelo, házeli jsme tučňáky do bahna, myli si vlasy 
v umyvadle, nespali jsme moc dlouho a druhý den jsme 
museli běhat ve špinavých věcech, i přesto všechno to byla 
nejlepší dvoudenka co znám!!!“  Co k tomu dodat? Počasí 
nás potrápilo, sice vydrželo nepršet, ale byla celkem zima 
a terén to nebylo hřiště, ale bahenní lázeň. Mladší se snažili 
ze všech sil a nakonec vybojovali krásné a zároveň smolné 
4. místo. Starší, za které běhaly dvě závodnice z mladších 
dětí, vyhráli štafetu 4x60m, dvojice i štafetu CTIF. Požární 
útok měli druhý, ale celkově VYBOJOVALI PŘÍČKU 

NEJVYŠŠÍ, což je pro SDH Desná historický úspěch. Na 
závěr nutno dodat, že toto družstvo si vítězství opravdu 
zasloužilo, protože jsou skvělá parta a dávají do toho 
srdce! Ještě před krajským kolem hry Plamen jsme se 
v neděli 

9. 6. vypravili na výlet na Planetární stezku do Proseče. 
Bohužel cesta byla špatně značená a my jsme někde sešli, 
takže z původního záměru navštívit rozhlednu Terezka 
sešlo. Na hřišti jsme si ještě večer opekli slibované buřty, 
na které jsme se už všichni těšili. O víkendu 

14. – 16. 6. odjeli naši starší žáci spolu s trenéry Davidem 
Flachem a Pepou Rosypalem reprezentovat náš sbor
i okres na krajské kolo hry Plamen do Trutnova. Některá 
družstva si do vyšších kol půjčují ty nejlepší závodníky 
z okresu. My jsme jeli s týmem, který si postup vybojoval,
i s dvěma mladšími děvčaty Žanďou Renzovou a Jíťou 
Nádvorníkovou. Proto se síly s ostatními družstvy nedaly 
příliš měřit. Naše děti moc chtěly něco ukázat, možná tak 
moc, že se nevyhnuli zbytečným chybám a hromadě 
smůly. Přesto se nemáme za co stydět. Obsadili jsme sice 
předposlední, sedmou, příčku, ale my víme, že jsme dobří 

Věra Rosypalová

Nastává čas prázdnin a dovolených, a tak vám přejeme, aby vaše 
cesty vedly vždy do šťastného cíle, abyste spatřili krajiny a věci, které 
vás naplní radostí, ať dny dovolené neberou konce, načerpejte v nich 
spoustu odpočinku na těle i na duši, spojte je se spoustou příjemných 
setkání a krásných zážitků. V neposlední řadě i šťastnou cestu k domovu 
a vzpomínky ať nejsou jen ve vašem fotoaparátu, ale zapíší se na 
dlouhou dobu do vašeho srdce.

Vám přeje redakce Deseňáčku 

A je tu léto
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