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Vzpomínka 100 let od vzplanutí I. světové války
Je to již sto let, co v Evropě a na velké části světa řádila strašná,
přesto zcela zbytečná válka, vyvolaná napětím mezi mocnými
evropského kontinentu a následně vložením se do konfliktu i říší
mimoevropských. Zápalkou tohoto požáru byl sarajevský
atentát na rakouského následníka Ferdinanda ď Este.
Není snad v okolí žádná vesnice, kde by nebyl pomník
padlých s dlouhým výčtem jmen chlapců a mužů, kteří odešli
a už se nevrátili. Život v zemi byl umrtven nejen mobilizací, která
se v konečném důsledku týkala celých ročníků 1865-1900, ale též
cenzurou, nekonečnými sbírkami potravin, peněz, šatů, krmiv
pro koně na bojištích, kovů a mnoha dalších požadovaných věcí
pro armádu. Všichni muži od patnácti do padesáti let byli na
frontě a o hospodářství se staral kdo ještě zůstal doma.
Z nedostatku pracovních sil v zemědělství pramenil též nedostatek potravin, který se dostavil již na podzim 1914. Podrobně
o této době a jejich svízelích píše ve školní kronice řídící učitel
Leopold Klapálek
V následujícím odstavci, staženém z Wikipedie, vidíme, jak
obrovský rozsah a kruté následky do života našich předků válka
přinesla.
„Dne 28. července 1914 vypovědělo Rakousko-Uhersko válku
Srbsku, což se v průběhu počátku měsíce srpna rozrostlo
v celoevropský konflikt. První světové války se zúčastnilo na
70 milionů vojáků, z nichž zemřelo nebo padlo na 10 milionů.
Rakousko-Uhersko, ke kterému tehdy Země Koruny české
patřily, postavilo do pole 9 milionů vojáků, z nichž se přibližně
1,1 milionu nevrátilo. Počet českých vojáků v císařské armádě
můžeme odhadnout na 1,4 milionu. Kromě vojáků bojujících
v rakousko-uherské armádě se také menší počet Čechů zapojil do
bojů na opačné straně – šlo o tzv. Československé legie, které se
rekrutovaly z dřívějších emigrantů, válečných zajatců
a přeběhlíků. Počet oficiálně uznaných legionářů se uváděl na
90 tisíc, v bojích přišlo o život 5,5 tisíce.“
Válka skončila naprostým vyčerpáním kontinentu a jejím
následkem byl rozpad rakousko–uherské říše, osmanské říše,
v Rusku padlo carství, ale zase vzniklo mnoho nových států,
včetně našeho Československa. Před lety jsem si nedokázal
vysvětlit, jak bylo možné, že po tak těžké válce naše země za
I. republiky (v letech 1918 – 1939) měla tak prudký rozvoj. Pan
Václav Havran z D. Újezdu mi vysvětlil, že se v Čechách vůbec
nebojovalo, zde neprošla fronta, takže nic nebylo zničené. Jen
byla strašná bída, ale po návratů hospodářů z fronty se rychle
obnovovalo zemědělství i řemesla. Taky se tvrdí, že z celé
monarchie byl v Čechách nejvyspělejší průmysl, což umožnilo
následný strmý růst výroby a tím i ostatní ekonomiky. Bylo to
možné, protože kde se neválčilo, tam se v továrnách vyrábělo pro
frontu a tím průmysl rostl v kvalitě i množství. Ale svět po
skončení války nevzrůstal rovnoměrně, hospodářské krize se
rozlévaly světem a zbídačovaly velkou část nižších vrstev
obyvatel. Toho využila na několika místech Evropy, především
v Německu, zvrácená nacionalistická ideologie a její propagandě
stačilo jen několik let, aby vytěžila z bídy lidu obrovskou

politickou moc. Zároveň rozsévala nenávist na uměle navléknutou rasovou rozdílnost národů a vynášela svoji nadřazenost. Tak
lákala do svých ténat zbědované lidi, kterým příslušnost
k radikálním, později i ozbrojeným skupinám přinášela nejen
osobní prestiž a pýchu, ale i jakési pozvednutí moci, spojené
s arogancí a bezohledností vůči okolnímu světu. Na tomto
principu bylo vyvoláno nové světové běsnění v další, ještě
nesrovnatelně krutější II. světové válce.
Nelze si domyslit, kolik bolu lidem tato doba válek přinesla,
kolik neštěstí do rodin vnutila a jak by svět vypadal dnes, kdyby
jich nebylo.
Popis těchto historických skutečností nás nutí přemýšlet nad
budoucností a varovat se čehokoliv podobného. Před několika
lety jsem v tomto plátku napsal, že veškeré zlo na svět přichází
jen skrze lidskou duši, která se mu otevře a dovolí člověku
negativně ovlivnit své rozhodování a jednání. To platí stále
a jediným lékem je nedovolit, aby skrze nás zlo ve společnosti
sílilo. Válka byla strašná, protože se zlým mocnostem podařilo
do své léčky vtlačit strašně mnoho lidí (70 milionů) a rozlítit jejich
srdce proti druhým lidem a ničit se navzájem (10 milionů
mrtvých). Zdá se, že dobré jednání jednoho člověka nic neznamená proti hrůznosti války, ale mír světa je zcela závislý na míru
v každém lidském srdci, především vládců a osob výše postavených. Jakékoliv zlo lze potlačit jen láskou. Není proti němu jiné
zbraně, která by ho byla schopna zastavit. Zlo produkuje jen ještě
větší zlo. Povel k ničení dává vždy člověk, ale když se toho vzdá,
neničí. Ani protivník nezaútočí, jestliže v jeho srdci zavládne mír.
Vzájemné smíření lze dosáhnout jen skrze bezpodmínečné
dodržování přirozeného zákona mravního, popsaného v minulých vydáních plátku.
Stanislav Tomšíček

František Ferdinand Karel Ludvík Josef Maria
arcivévoda Rakouský – Este (18. 12. 1863 – 28. 6. 1914)
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Rozpočet obce Desná na rok 2014

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 31. 3. 2014
Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- rozpočet na rok 2014, v příjmech 4 636 000 Kč,
ve výdajích 4 119 800 Kč ve financování – 516 200 Kč
(splátky úvěru)
- závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014
- smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ
na p. p. č. 621 a p. p. č. 211/3
- smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a RWE
- dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi obcí Desná
a SDH Desná o pronájmu pozemku č. 405/9
- účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřské školy Desná
- převedení výsledku hospodaření Mateřské školy
Desná za rok 2013 ve výši 84,95 Kč do rezervního
fondu

Výsledky hlasování ve volbách
do Evropského parlamentu v obci Desná
Počet osob, zapsaných do výpisu
ze seznamu voličů celkem

271

Počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky

83

Počet odevzdaných úředních obálek

83

Počet platných hlasů ve volebním
okrsku celkem

81

Volební účast

30,62 %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

41 hlasů
12 hlasů
10 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

KDU – ČSL
ANO 2011
TOP 09 a STAN
Strana svobodných občanů
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Strana zdravého rozumu–NECHCEME EURO
ČSSD
ODS
Česká strana regionů
Strana zelených
Komunistická strana Československa
Volte Pravý Blok
Česká pirátská strana

Jubilea
V tomto čtvrtletí oslavili:
Zdeněk Mach
Josef Fulík
Zdeněk Šimek
Hana Flídrová
Pavel Bartoš
Jan Kysilka
Vladimír Drábek
Oldřich Kladivo
Josef Kladivo
Marie Voříšková
Josef Rosypal

50 let
55 let
55 let
60 let
60 let
65 let
70 let
75 let
84 let
85 let
87 let

Anketa k zachování knihovny
Všem oslavencům
přejeme do dalších let
mnoho zdraví a dobrou
životní pohodu.

Výsledek ankety potvrdil nezájem o tuto službu v obci.
Vrátily se nám čtyři záporné odpovědi, ani jedna kladná.
Přišla ale paní, která se nabídla, že knihovnu povede.
Za tento přístup ji děkuji.
Josef Jebousek
2

O pouti a putování

Narození

Když řekneme, že u nás ve vsi bude
pouť, myslíme tím, že se obec oblékne
do sváteční nálady, pozveme své
příbuzné k návštěvě a ten den je jaksi
celkem výjimečný. Do větších míst
přijedou komedianti s kolotoči
a jiným atrakcemi pro děti. Veselost,
společná oslava a pouťová taneční zábava sice patří
k tradici, ale důvod oslav je vyšší. Přicházíme – putujeme
v den, kdy si připomínáme svátek patronů kostelů a kaplí
v místě. Ten den je skutečně výjimečný, vždyť společně
přicházíme oslavit Boha a poprosit naše patrony (přímluvce) aby nás a celou obec chránili.
Obvykle se památka svatých připomíná v den jejich
smrti. Datum smrti svatých Petra a Pavla není známý,
zemřeli potupnou smrtí mučedníků v roce 64 v Římě, na
29. června se jejich jména dostala společně do kalendáře,
protože v ten den roku 258 byly přeneseny jejich ostatky na
místa dnešního odpočinku. Nad hrobem sv. Petra, prvního
papeže, byla později postavena hlavní římská katedrála
sv. Petra ve Vatikánu, sídlu papežů – nástupců Petrových.

Miriam Vomočilová

Úmrtí
Karel Žďára

Mikroregion a jeho dětský den
Dne 23. 5. jsme se zúčastnili dětského dne v Dolním
Újezdě. Tento dětský den byl pojat opět jako vědomostní
a dovednostní test dětí. Obec Dolní Újezd jako obvykle ve
spolupráci se základní školou a pedagogickým sborem
připravila velice dobře toto setkání. Naše obec se po delší
době zúčastnila s družstvy malých i velkých školáků.
Zatímco malí byli kompletní Deseňáci, družstvo velkých
jsme museli sestavit s pomocí místních dětí z Dolního
Újezda. Naši mladší byli výborní a ze třinácti obcí byli
čtvrtí a při troše štěstí mohli být i na stupních vítězů. Za
účast děkujeme všem zúčastněným dětem.

Pouť na Desné oslavíme
v neděli 29. června 2014 v 11.00 hodin
při mši svaté. Všichni jste zváni.
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Nápad a šikovnost

Patchworkové dílny

Při procházkách po vesnici jste si možná všimli postupných přeměn prostoru v pěkně upravený park vedle budovy
školky. Je třeba ocenit nápaditost a vytrvalost našich spoluobčanů, kteří se snaží o pěkný vzhled obce.

Ještě jste nikdy nešili patchwork? Zajímá Vás tato
technika a chtěli byste se jí přiučit? Tato technika je velmi
jednoduchá, pokud znáte správný postup. Od září
bychom mohli začít. Dílny by se uskutečnovaly dle
dohody zájemkyň a trvaly by 2-3 hodiny. Jsou určeny pro
všechny věkové kategorie, není tedy důvod se obávat
jakéhokoliv nezvládnutí. Na každé dílně bychom si
postupně ukazovali nové postupy a pevně věřím, že se
tyto postupy naučí každý. Věci, které lze pomocí
patchworku ušít, jsou různé tašky, deky, polštářky, ubrusy,
peněženky, atd. Kdo by měl zájem o tyto kurzy, může mě
kontaktovat do 31. 8. 2014 na telefoním čísle 775 615 555.
Cena dílny: 100 korun
Alena Stráníková

Z naší školičky
Konec školního roku je v plném proudu. Naše MŠ prožila
mnoho krásných chvil. Na konci dubna se naše školka
proměnila v čarodějnické doupě a místo dětí přišli čarodějové
a čarodějnice. Společným zpěvem jsme zahájili čarodějnický
rej. Děti plnily úkoly, opékaly párky a čarovaly.
Začátek května patřil maminkám. Děti si připravily
vystoupení věnované ke Dni matek a maminky byly obdarovány dárečky.
Poslední narozeninová oslava v letošním školním roce se
konala na konci května. Slavily děti narozené v měsíci dubnu,
květnu a v červnu. Na dortu jsme si moc pochutnali.
Na oslavu ke Dni dětí si paní učitelky připravily „Cestu za
pokladem“. Děti musely plnit úkoly, hádat hádanky a nakonec hledat poklad.
Dne 4. 6. 2014 jsme vyrazili do Janova u Litomyšle do stáje
Pucher. V Janově na nás čekali koně, psi a tvořivé dílničky.
Děti měly možnost si prohlédnout stáje, povozit se na koni
a na závěr našeho školního výletu děti měly možnost shlédnout taneční vystoupení pejsků.
Ve středu 11. 6. 2014 vyrazili předškoláci s paní učitelkou
Kristýnkou do Litomyšle na „Sportovní hry pro mateřské
školy“.
Na poslední den školního roku plánujeme „Slavnostní
vyřazení pro předškoláky“. Rozloučíme se s Kubíčkem,
Ráďou a Sárinkou.
Přeji všem dětem, zaměstnancům i Vám pěkné prázdniny
a hodně krásných slunných dnů.
Alena Trávníčková, Foto: Eva Vomočilová

Fenomén Boštík
Regionální muzeum v Litomyšli otevře
nově zrekonstruovanou hlavní budovu
výstavou věnovanou
výtvarníkům pocházejícím z tzv. Ležákova mlýnu v Horním
Újezdu. Jejich ústřední postavou je Václav
Boštík (1913–2005),
malíř, grafik, ilustrátor, typograf a restaurátor, který náleží
k našim vrcholným výtvarným umělcům. Nebyl však
jediným malířem, který v tomto mlýně vyrostl.
Doprovázejí jej totiž další tři příslušníci Boštíkova rodu,
malíři samouci, jejichž díla zrcadlí nebývalé výtvarné
nadání.
Prvním z nich je malířův otec Václav Boštík st.
(1887–1950), který se vedle malování věnoval také hudbě
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Regionální muzeum v Litomyšli

a fotografování. Mezi jeho pracemi lze nalézt i takové, jež
byly donedávna považovány za díla raného období jeho
staršího syna. Pozoruhodnou osobností je jeho bratr
František (1883–1964), katolický kněz, gymnaziální
profesor, básník, cestovatel, fotograf a malíř, který prožil
většinu života v Chotěboři. Dalším mužem, jehož díla lze
na výstavě spatřit je mladší syn Václava Boštíka st. Jan
(1915–2000), který stejně jako jeho bratr Václav zdědil po
otci hudební i výtvarné nadání. Někteří z výše uvedených
přitom spolu již v Litomyšli svá díla prezentovali – Václav
Boštík st. se synem Václavem na II. litomyšlském výtvarném salonu v roce 1945 a bratři Jan a Václav na Výtvarné
Litomyšli v roce 1989.
Záměrem výstavy je ukázat uměleckou hodnotu tvorby
rodinných souputníků jednoho z našich největších malířů
20. st. a zároveň poukázat na společné rysy rané tvorby
Václava Boštíka s díly jeho příbuzných. Tímto projektem
chtějí jeho tvůrci rodinný kruh Boštíkových uzavřít
a přidat k nim alespoň několik dochovaných děl jejich
bratra a strýce Františka, který k nim neopomenutelně
patří. Představeno bude také několik děl současného
majitele mlýna Jana Boštíka ml. (*1947).
K zajímavostem výstavy, která potrvá od 20. července
do 14. září a k níž vyjde doprovodná publikace, patří
prezentace řady dosud zcela neznámých či veřejně
nevystavených děl Václava Boštíka s tematikou rodného
kraje. Akci finančně podpořily firmy S:LUKAS, s. r. o.,
a TAURUS TRANS, spol. s r. o., obec Horní Újezd
u Litomyšle a její starosta Radek Boštík, za což jim srdečně
děkujeme.
Martin Boštík

Malá poznámka pod čarou
Na snímku malovaného obrazu od Václava Boštíka je
setkání v hostinci Pod hájem. Na obrázku jsou zleva stojící
zády paní Nováčková a Václav Nováček, majitelé hostince, v brýlích s cigaretou mladočovský farář P. Josef Dvořák
(v Mladočově působil v letech 1923 – 1937), dále asi Josef
Chadima, mlynář z Desné, Václav Boštík, mlynář z Cikova
– Horního Újezdu (1887 – 1950) – (autor obrázku namaloval i sám sebe ), dále asi František Pavliš z Desné, zády
v brýlích Jan Dvořák z Desné.
Oldřich Kladivo

Naučná stezka kolem Štimberka
Již pošestnácté jsme se 8. května 2014 vydali na společnou pěší vycházku. Organizátoři tentokrát zařadili na
začátek trasu cestou necestou, pěšinkami po strmé
desenské stráni nad řekou. Stezka vede kolem tří boud,
které desenská mládež v tak těžko přístupném terénu
vybudovala. Napadají nás myšlenky, jak materiál na
stavbu sem dopravovali i některá stavebně technická
řešení jsou zajímavá. Jenže čas utíká, někteří již mají jiné
zájmy a tak je to i částečně znát na některých těchto, jistě
zajímavých stavbách. Rovněž jsme prošli i neoficiální
naučnou stezkou „Vlastikštráse“, kterou před několika
lety vlastnoručně vybudoval náš spoluobčan, včetně

schodiště i úprav pěšiny. Též zajímavá myšlenka, která nás
měla přimět naučit se pozorovat přírodu, hnízdění ptactva
a vnímat krásy přírody i v blízkém okolí.
Pak již pokračujeme po silnici směrem k Poříčí, kde před
kulturním domem prohlížíme informační tabule
s popisem celé trasy Naučné stezky kolem Štimberka.
Odbočujeme ze silnice a pokračujeme částí obce zv. Záves,
s pěkně upravenými domky. Přicházíme k retenční
přehrážce na řece Desné. Řeka Desná je nejvýznamnější
vodní tok zdejší oblasti. Po záplavách koncem minulého
století došlo jako protiopatření k řadě stavebních úprav,
které měly snížit riziko škod během přívalových nebo
dlouhotrvajících dešťových srážek. Zde je zbudováno
i posezení pro odpočinek. Pak již pokračujeme do kopce,
procházíme nad pískovým lomem. Dále kolem Hradiska,
kde prý kdysi stával hrad neb tvrz a zbytky vodních
staveb, které nasvědčují tomu, že zde v těchto místech
mohla být určitá zástavba, možná i zaniklá ves Rez. O této
vesnici psal již v časopise Od Trstenické stezky roku 1942
desenský rodák, učitel v Sebranicích a Lubné, František
Kopecký, že v roce 1940 byl nalezen na kamenné homoli
vyrytý letopočet 1471 a pod letopočtem slovo Rez. Tento
kámen byl v místě po mlýnské zdrži, asi pro mlýn. Na
jedné straně přilehlých svahů podhůrského potoka je
pískovec a na straně druhé žulové balvany s množstvím
vodotečí. Na jednom místě je v zátočině voda rezavé
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barvy. Následně stoupáme do příkrého svahu po upravené pěšině na vyvýšené místo s vybudovanou vyhlídkou.
Toto návrší zv. Štimberk bylo našim hlavním cílem. Je zde
vybudováno i posezení pro odpočinek i případnou
svačinu, čehož využíváme i my. Následuje společné focení
všech účastníků a zápis do pamětní knihy návštěv. Stezka
je značena a po celé délce trasy je deset informačních
panelů s upozorněním na přírodní geologické zajímavosti
a faunu i floru této oblasti.
Následně již pokračujeme směrem k místní části obce –
Zrnětín, kde procházíme kolem památného stromu
s názvem Lípa na tvrzi, stáří 150 – 200 let. Pak již kolem
nedávno vybudovaného srubu scházíme do obce Poříčí
a vycházku končíme posezením v hostinci Pod hájem.
Trasa podle organizátorů měřila kolem 10 km. Počasí

vydrželo, až na konec jsme trochu zmokli. Nezbývá než
poděkovat organizátorům za pečlivou přípravu, všem za
účast a dobrou náladu, která je při těchto akcích nezbytná.
Příští pochod již tradičně snad začátkem července.
Oldřich Kladivo
Gratulujeme zakladateli spolku
„Přátel desenského údolí“ p. Oldřichu Kladivovi,
který se dožil 3. června 2014 významného životního
jubilea 75 let. Děkujeme za veškerou jeho činnost
v oblasti historie a fotodokumentace obce Desné
a okolí, redaktorskou práci pro Deseňáček
a nezištné aktivity pro další složky.
Přejeme rodinnou pohodu, do dalších let pevné
zdraví a radost z veškeré vykonané práce.

Byli jsme opět na Desné…
Navázali jsme na pokračování „družby“ mezi naší obcí
Desná a městem Desná v Jizerských horách.
Počátky tohoto přátelství se datují do devadesátých let
minulého století, kdy naši hasiči jezdili na „Jizerský
pohár“ (soutěž v požárním útoku) konaný na Desné. Po
létech došlo k utlumení navázaných vztahů a to z mnoha
nejrůznějších důvodů. Téměř zapomenuté přátelství jsme
opět vzkřísili při příležitosti oslav 70. výročí založení SDH
Desná u Litomyšle a sjezdu rodáků obce Desná v roce
2007. Na základě našeho pozvání tyto oslavy tehdy
navštívila delegace „JizerskoDeseňáků“ a jejich návštěvou
byla započata skutečná „družba“ mezi obcí a městem se
jmény Desná, jelikož zde nás poprvé navštívili i nejvyšší
představitelé města a vzájemné vztahy tak dostaly nový
rozměr. V dalším pětiletém cyklu bohužel došlo z naší
strany opět k útlumu a zanedbání vztahů. Dlouho jsme
nebyli schopni vyslyšet každoroční zvaní JizeskoDeseňáků k účasti na „Jizerském poháru“. Až v roce 2013,
díky shodě okolností a aktivity Josefa Rosypala ml., jsme
konečně mohli přijmout pozvání a pohárové soutěže se
zúčastnili. Výkony v „Jizerském poháru“ předvedly naše
dva kolektivy dětí a mužů a v duchu motta VENI, VIDI,
VICI tuto soutěž jednoznačně ovládli. Vřelé přijetí,
pohostinnost, skvělý průběh soutěže, večerní besedy
i nedělní program umocnily výborný pocit z nově navázaného přátelství a byl tak položen dostatečně pevný základ
vztahu mezi „malou a velkou Desnou“.
Na oplátku jsme samozřejmě pozvali horaly na naši
soutěž OLS „O pohár obce Desná“, které se zúčastnila cca.
40-ti hlavá delegace v čele se starostou města, starostou
a velitelem SDH i jednoho závodního kolektivu mužů.
Velice se jim u nás líbilo, ať už samotný závod a jeho
vysoká úroveň, také velmi obdivovali sportovní trofeje
nashromážděné v naší zbrojnici sportovními kolektivy
SDH. Vše podtrhla velmi příjemná společenská beseda
v prostorách sportovního areálu, kde slovo dalo slovo,
pozvání nás místních na příští rok, slib starosty malé
Desné vypravit zájezd a nakonec nedělní loučení.
Tak v letošním roce přišlo očekávané pozvání, starosta
dodržel slib a hasiči zorganizovali zájezd na Desnou
v Jizerských horách. V sobotu 17. 5. 2014, 45-ti členný
ansábl vyrazil, o půl šesté ráno v autobusu firmy

Zlatovánek, v čele se starostou obce, pěti závodními
kolektivy dětí, žen a mužů a fanoušky na výlet. Období
před zájezdem bylo deštivé, ale co nás čekalo v Jizerských
horách? Ne nadarmo meteorologové místo cíle našeho
výletu uváděli mezi srážkově nejbohatšími. Dopoledne,
kdy probíhala soutěž dětí, to ještě jakžtakž šlo, avšak
odpoledne dospěláky provázely proudy vody ne z hadic,
ale z nebe.
Takže pro ty, kteří nezůstali fandit soutěžícím družstvům, to bylo odpoledne, ba i celý den nudné, jelikož vyjít
si na procházku či výlet do zdejší krásné přírody bylo zcela
nemožné. Zkrátka počasí neporučíš. Bohužel i soutěž
a dosažené výsledky našich závodníků byly poznamenány deštěm a i trochu štěstíčka chybělo. Ani ženy, ani muži
v „Jizerském poháru“ neuspěli a tak čest naší obce a sboru
zachraňovali mladší a starší žáci krásným třetím místem.
Zde mi dovolte poděkovat kolektivu vedoucích dětí za
práci a péči o naši nejmladší generaci.
Druhý den v neděli déšť ustal, sem tam se klubalo
sluníčko a tak jsme využili nabídky místních hasičů na
mini výlet, na protrženou přehradu na řece Bílá Desná.
Tato přehrada, ležící nad městem Desná, byla vybudována
za C. K. mocnářství v roce 1915 a unikátním systémem štol
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byla propojena s přehradní nádrží Souš a s vodním dílem
v Josefově Dole. Především ale měla sloužit jako ochrana
před povodněmi. Avšak už v roce 1916 při jejím napouštění došlo k tragedii. Prasklina v tělese sypané hráze
a vzpříčená šoupata manipulační věže zapříčinily její
protržení. Navíc, pod přehradou byla pila, jež skladovala
velké množství kulatiny, která následně v divoké vodě
působila jako beranidlo a dílo zkázy tak bylo dokonáno.

Vše co stálo v cestě rozdivočené směsce vody a klád bylo
pobořeno. Přímo v Desné vzalo za své více než 100 domů
a bohužel také o život přišlo 60 lidí.
Po návratu z přehradní hráze, jsme se rozloučili s našimi
hostiteli a pokračovali do Harachova, kde jsme navštívili
sklárnu a seznámili se s ruční výrobou českého spotřebního skla. Po obědě jsme spokojeně vyrazili k domovu.
Poděkování patří Obci Desná a starostovi obce Desná
Hana Flídrová

Z činnosti MS Dolní Újezd, aneb Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody
dobrá nálada a soutěživý duch. Jako nejlepší střelec se
ukázal Mirek Motyčka, který v prvních dvou ročnících stál
na stupních vítězů, ale nikdy na tom nejvyšším, a nyní má
tu čest oprašovat putovní pohárek. Těsně za ním skončili
Josef Fengl a Zdeněk Romportl. Konec závodů nám
zpříjemnil sokolník cvičící dva sokoly, kteří předváděli
různé kousky. Všichni účastníci se těší na další ročník
závodu.
V průběhu května se celé sdružení snaží předcházet
ztrátám na zvěři při sečení jetele a luk, kdy členové se
svými čtyřnohými pomocníky procházejí několik dní před
sečením pole a louky. Tato činnost je velice fyzicky
a časově namáhavá, jelikož každý podvečer myslivci
nachodí mnoho kilometrů vzrostlým a mokrým jetelem.
V letošním a loňském roce jsme úspěšně použili pachová
zradidla v kombinaci s blýskajícími se „CDčky“. Letos
nám i zemědělcům přálo počasí a sklizeň jetele v naší
honitbě proběhla před kladením mláďat tak, že nebyla
zjištěna žádná posekaná zvěř, a to i přes to, že ZD zakoupilo nové sekací zařízení se záběrem devět metrů. Doufáme,
že v příštím roce budeme stejně úspěšní.
Červen je měsícem myslivosti a ochrany přírody víc než
půl století. V červnu se v naší přírodě vyskytuje mnoho
druhů mláďat, můžeme spatřit malá srnčata, zajíčky,
koroptve a bažanty s malými kuřátky, u polí řepky a na
krajích lesů neopatrná liščata a mnoho dalších mláďat.
Když nějaké z těchto i jiných mláďat naleznete, nesahejte
na něj a nenoste ho nikam pryč a co nejrychleji se od něj
vzdalte, matka si pro něj přijde a odvede ho do bezpečí.
Mláďata jsou velice ohrožena jak predátory, zemědělskou
technikou a dopravou, tak i volně pobíhajícími domácími
mazlíčky a hlučnými motorkáři a čtyřkolkáři.
Přejeme všem hezké procházky přírodou a tímto rádi
bychom vás všechny poprosili, abyste respektovali zvěř
a dbali na její klid.
Jaroslav Šimek a Pavla Waignerová

Na začátku jarních měsíců pořádal OMS (Okresní
myslivecký spolek) Svitavy zkoušky z myslivosti, kterých
se mohou zúčastnit adepti, kteří absolvují kurs a roční
praxi v některém z mysliveckých sdružení. Zkoušek se
zúčastnili dva adepti z našeho mysliveckého sdružení.
Zkoušky úspěšně složil Vít Lipavský, Pavel Šimek
z jednoho předmětu neuspěl, a bude jej v brzké době
opakovat. V příštích dnech je čeká další zkouška, tentokrát
pro získání zbrojního průkazu. Po ní se budou moci stát
řádnými členy MS Dolní Újezd.
Po třech letech jsme se rozhodli, pod záštitou OMS
Svitavy, pořádat Zkoušky vloh ohařů a malých plemen
psů. Zkoušky se konaly 3. 5. 2014 na katastru Desné
a Dolního Újezdu. Zkoušky jsme zahájili v pohostinství
Pod Hájem. Slavnostní nástup a losování pořadí se kvůli
nepřízni počasí konalo na sále pohostinství, poté se
jednotlivé skupiny za stálé nepřízně počasí rozjely do
honitby vykonat zkoušky. I za mírného deště se v polích
vyskytovalo dostatek zvěře na to, aby pejskové mohli
prokázat své nadání. Po práci na polích a rybníce se
všichni vůdci se svými svěřenci a rozhodčími vrátili zpět
do hostince Pod Hájem, kde se po vydatném jídle konalo
slavnostní vyhlášení, kterého se účastnilo 15 psů. Úspěšně
složili zkoušky všichni 4 ohaři i ostatních 11 psů malých
plemen, kterým gratulujeme. 30. srpna se tito i jiní pejskové mohou v naší honitbě zúčastnit Podzimních zkoušek,
které jsou mnohem náročnější jak pro psa, tak pro vůdce,
proto všem přejeme mnoho zdaru a pevné nervy při
výcviku.
17. 5. si naše MS uspořádalo vlastní závod v brokové
střelbě na asfaltové holuby, který se konal na brokové
střelnici v Peklech u Cerekvice. Na tomto závodě spíše než
o Putovní pohár MS Dolní Újezd jde o zdokonalení střelby
a bezpečného zacházení se zbraní. V letošním roce nám
počasí moc nepřálo, ale i přesto panovala mezi myslivci
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Soutěž „O zlatou kosu 2014“
Již 5. ročník soutěže v sečení trávy „O zlatou kosu“ se
uskutečnil v Poříčí v sobotu 14. června 2014 od 17 hodin.
Na požádání starosty Obce Poříčí Františka Bartoše byla
komise rozhodčích složena ze zástupců obce Desná. Bylo
osloveno několik našich spoluobčanů, ale jak již to bývá,
mnohým se to nehodilo. Ale přesto se komisi podařilo
sestavit a ta se snažila posuzovat soutěž objektivně
a nezávisle. Posuzovalo se oblečení i chování soutěžících,
technika sekání, broušení kosy, kvalita seřezu, urovnání

řádku i šíře pokosu, čas nerozhodoval. Soutěže se zúčastnilo 12 mužů a 7 žen. Věkový rozdíl nejstaršího a nejmladšího byl 50 let. Mimo soutěž se předvedli i dva chlapci ještě
školou povinní. Soutěž v kategorii mužů vyhrál Josef
Klusoň a v kategorii žen Ludmila Kulhavá, která tímto
obhájila i loňské vítězství. Celou soutěž komentoval sám
starosta obce. Pořádání soutěže napomáhá k pobavení
diváků, vytváření dobrých sousedských vztahů a svědčí
i o odvaze soutěžících.
Oldřich Kladivo

Historie a chronologie školy
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Pokračování příště

Tip na výlet – Údolím řeky Doubravy
Tuto trasu můžeme začít
ze dvou míst, buď z Chotěboře nebo z Bílku.
Celou trasu projdeme po
červené turistické značce. Pokud chceme začít
z
v Chotěboři na náměstí,
můžeme si prohlédnout
i místní zámek rodu Dobřínských. Pak se vrátíme na
náměstí a jdeme po červené turistické značce. Asi po dvou
kilometrech se dostaneme do údolí řeky Doubravy. Zde
začíná naučná stezka chráněné přírodní rezervace Údolím
řeky Doubravy. Cesta vede téměř podél řeky, kde jsou
informační tabule NS upozorňující na zajímavá místa, např.
Dolní mlýn I. Hermanna, Sokolohrady, Čertův stolek,
Točitý Vír, Koryto, Mikšova jáma.
Na cestě jsou 2 zajímavé vyhlídky: Čertův Stolek
a Sokolohrady. Na Čertův Stolek vystoupáme po kamenných schodech až na skalní vrchol, kde je upravená vyhlídka. Je zde krásný výhled do údolí na řeku a okolní lesy.
Abychom se dostali na Sokolohrady, musíme přejít řeku po
lávce. Strání mezi skalami vystoupáme po serpentinách na
skupinu skal, kde býval kdysi hrad Sokolohrady. U lávky
na skalisku je pamětní deska kněze Prof. F. X. Božtíka. Od
lávky pokračujeme stále po červené turistické značce až do
obce Bílku. U vlakové zastávky je občerstvení, kde si
můžeme zakoupit turistickou známku. Odtud se můžeme
vlakem dostat buď do Havlíčkova Brodu přes Chotěboř
nebo na opačnou stranu do Pardubic.
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Pozvánka

Je to zadarmo, je to snadné a má to výsledky.
Chůze dokáže za pár týdnů změnit vaši postavu i náladu.

Zveme Vás na další letošní výšlap, který zahájíme
odjezdem autobusu z Desné v sobotu 5. července 2014
v 7.58 hod od OÚ a nebo v 8.01 z Hraniček. V Litomyšli
půjdeme z autobusového nádraží směrem na stadion, kde
je možnost se sejít s dalšími účastníky, kteří nepoužijí
autobusovou dopravu. Společně v 9.00 odejdeme přes
tenisové kurty a další sportoviště města Litomyšle, přes
Primátorskou hráz, naučnou stezkou přes Černou Horu,
Strakov, Strakovský rybník, chatovou oblastí Strakov,

známý rybník v centru obce, dále přes obce Pazucha
a Suchá kolem stanice chovu koní a zpět cyklostezkou přes
Záhradí, kde na závěr vycházky zabloudíme do Bludičky.
Odjezdy autobusů z Litomyšle jsou v 15.40, 17.40 a 19.40
hod.
Maximální nejdelší plánovaná trasa má cca 15 km a je
několik možností si tuto trasu zkrátit a sejít se s ostatními
a společně pokračovat do cíle.
Na setkání se těší pořadatelé.

Záčátek soutěžní sezóny dospělých
V letošním roce máme 3 týmy dospělých – 2 týmy mužů
(A a B) a tým žen A. Sezónu jsme zahájili už 26. 4. 2014
okrskovým kolem na Desné. Povinné vítězství a postup na
okresní kolo zvládly desenské týmy, jako každý rok,
hladce.
Okresní kolo v požárním sportu se konalo 14. 6. 2014
v Kamenci. Muži sice nezačali na štafetách 4 × 100 m
nejlépe, nicméně naši stovkaři zúročili nabyté letité
zkušenosti a součtem časů získali druhé umístění
z disciplíny na 100m překážek. S věkovým průměrem
28 let natrhli trika mnohem mladším závodníkům. Škoda
jen útoku, ten se rozhodně nepovedl a muži, bohužel,
skončili až na třetím místě. Na krajské kolo postoupily
Široký Důl a Hartmanice.
Našim ženám se dařilo lépe, bez většího zaváhání
zvítězily a jako okresní přebornice postoupily na krajské
kolo do Jičína spolu s ženami z Kamence. Zvláštní gratula-

ce patří okresní přebornici Kateřině Hápové. Vzhledem
k věku 15 let nevídané. Smekám.
Krajské kolo proběhlo po uzávěrce vydání, škoda.
V letošním roce totiž vznikl podivný termínový míchanec
a vrchol sezóny, republikové kolo, je už 27. – 29. 6. Než
sezóna pořádně začala, závodníci ani neměli možnost
natrénovat a postupovky končí. Absurdní rozhodnutí
funkcionářů SDH a HZS mi hlava nebere.
Jako každý rok se naše týmy zúčastňují i seriálu soutěží
Okresní ligy Svitavska.
Zatím máme za sebou tři závody (Široký Důl, Telecí,
Lubná) a osm před sebou (Hartmanice, Oldřiš, Kamenec,
Desná, Rozhrání, Perálec, Svojanov a Sádek). Nezačali
jsme úplně nejlépe, máme co dohánět. Nezapomeňte naše
týmy podpořit na desenském poháru třetí srpnovou
sobotu, budeme to potřebovat. Dění SDH můžete sledovat na www.sdhdesna.cz.
Martin Lipavský
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Nabitá sezóna mladých hasičů
O tom, že letošní sezóna mladých hasičů bude opět
nabitá, jsme se přesvědčili už od jara. 22. a 29. března se
konal první ročník Českého halového poháru v běhu na
60 m s překážkami. První závod se konal v Ostravě
a druhý v Jablonci nad Nisou, obě soutěže s účastí našich
závodníků Jíti Nádvorníkové, Žanetky Renzové, Kuby
Kryštůfka, Evči Bartošové a Káti Hápové. V listopadu se
koná ještě poslední závod v Praze, kam postupuje prvních
20 soutěžících. Kvalifikovat do Prahy se podařilo Kátě
Hápové, která je zatím na průběžném 8. místě. Ve čtvrtek

1. května jsme se vypravili na příjemnou procházku na
naučnou stezku do Poříčí. Pěkně strávené odpoledne jsme
zakončili opékáním na hřišti. Dalším závodem byl
10. května Český pohár velkopopovického kozla v Praze,
jehož součástí je i závod dorostu. Také zde se objevily
desenské barvy - Káťa Hápová, Evča Bartošová a Kuba
Kryštůfek. Hned další týden jsme se vydali na soutěž do
Desné v Jizerských horách. Naši starší žáci zde získali
bronzové medaile a mladší obsadili 4. příčku. Letošní kolo
hry Plamen se konalo ve Vítějevsi 30. a 31. května. Jako
každý rok nás opět strašilo deštivé a studené počasí. Letos
soutěžilo pouze družstvo mladších žáků, protože ve
starších nemáme na tuto soutěž dostatek dětí. Aby si však
i starší zazávodili, půjčili jsme je do Lubné a do Udánek.
Družstvo mladších dětí, v němž máme letos spoustu
nováčků a předškoláků, skončilo na 13. místě. Hned po
soutěži dětí následovalo okresní kolo dorostu, odkud
postoupili z prvních míst všichni naši startující dorostenci
(Evča Bartošová - mladší dorostenky, Káťa Hápová - střední
dorostenky a Jára Boštík - starší
dorostenci) do kraje. V neděli
15. června se konalo krajské kolo
dorostu v Otradově, účastnila se
ho však pouze naše děvčata,
která zde zaznamenala fenomenální úspěch. Evča Bartošová se
stala krajskou přebornicí v kategorii mladších dorostenek a Káťa
Hápová rovněž zvítězila ve své
kategorii. Obě si tak vybojovaly postup na Mistrovství ČR
dorostu, které se koná 5. a 6. července v Brně.
GRATULUJEME!!!!!!!! Káťa navíc obsadila celkovou

stříbrnou příčku v jednotlivcích - ze všech jednotlivců
i družstev všech kategorií. Završila tak úspěšný víkend,
když v sobotu dokázala zvítězit v jednotlivcích za ženy na
okrese v Kamenci. S dětmi nás teď čeká ještě spousta
soutěží a aktivit, nejvíc se ale těšíme do Brna! Doufáme, že
zde potkáme nějaké desenské fanoušky :-)
Věra Rosypalová

HARMONOGRAM SOUTĚŽÍ
MISTROVSTVÍ SVĚTA V PS
13. 7.

příjezd závodníků a zahraničních delegací

14. – 15. 7. trénink
16. 7.

dopoledne - Výstup na cvičnou věž
odpoledne - Slavnostní zahájení mistrovství
večer - finále disciplíny Výstup na cvičnou věž

17. – 18. 7. 100 m s překážkami
Štafeta 4 x 100 m
19. 7.

dopoledne - Požární útoky
odpoledne - Slavnostní zakončení mistrovství

20. 7.

odjezd závodníků a zahraničních delegací

Rodina versus práce
Když zítra zemřu, společnost, pro
kterou pracuju, toho možná bude
litovat, ale zítra, pozítří nebo nejpozději popozítří mě nahradí. Ze dne na
den.
Ale rodina, kterou tu zanechám,
pocítí ztrátu po zbytek života.
Stále víc se zabýváme svou prací místo toho, abychom
se věnovali rodině.
Do nastávajícího času prázdnin a dovolených Vám
přejeme hodně odpočinku, společných a hezkých chvil
strávených s těmi, které máte rádi. Na všech cestách ať
objevíte mnoho zajímavého a zážitky se zapíší nejen do
fotoaparátu, ale na dlouhou dobu i do vašeho srdce.
vaše redakce Deseňáčku
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