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ZPRAVODAJ OBCE DESNÉ

 Pálení čarodějnic

Dne 30. 4. 2015 se na hasičském hřišti uskutečnil 
historicky první ročník pálení čarodějnic pořádaný 
zastupitelstvem obce ve spolupráci s hasiči. Tím, že jsme 
neměli žádné zkušenosti z předchozích ročníků, nevěděli 
jsme, co můžeme očekávat. Na hřišti se nás sešlo dost, 
všichni se dobře bavili, někteří až do brzkých ranních 
hodin. Pozitivní pocity i ohlasy ostatních nás přesvědčily, 
že budeme pokračovat i v dalších ročnících a také v jiných 
obecních akcích. Doufáme, že se příští rok vydaří minimál-
ně stejně dobře. 

Věra Rosypalová

OSLAVA PRÁZDNIN

1. července 2015 v 16 hodin na hřiště

Obec Desná

Zveme všechny malé i velké

POZVÁNKA
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Konec školního roku nám zaťukal na dveře. Děti ze 
školky se začínají těšit na blížící se prázdniny a než se 
rozejdou do různých koutů České republiky a zahraničí, 
ohlédneme se za událostmi prožitými v MŠ.

V měsíci dubnu proběhlo tvoření rodičů s dětmi, tvoření 
s paní Třískovou, na kterém děti vyrobily dárek pro 
maminku. 

Dne 29. 4. 2015 se naše školička proměnila v čarodějnic-
ké doupě a prožili jsme krásný čarodějnický den plný her, 
soutěží a ochutnávání různých čarodějnických pokrmů.

Květen patřil maminkám. Děti pilně trénovaly na 
vystoupení ke Dni matek. Připravily si pásmo tanečků na 
hudbu z muzikálu Pomáda, básničky a písničky věnované 
maminkám. 

Dětem se vystoupení moc povedlo a za to je maminky 
odměnily bouřlivým potleskem. 

Na konci května přijelo do MŠ divadlo Šikulka, děti si 
užily maňáskové divadlo. Tento měsíc jsme zakončili 
sladce – narozeninovým dortem.

Červen patří výletům. Den dětí jsme oslavili  vycházkou 
po Litomyšli. V úterý 9. 6. 2015 jsme se vypravili na hrad 
Bouzov, kde nás provázely pohádkové bytosti, které nám 
předvedly krátké úryvky z večerníčkových příběhů. 

Po návštěvě hradu nás autobus dovezl do Mladečských 
jeskyň. Děti byly z prohlídky nadšené. Výlet se nám moc
a moc líbil.

Další akcí, které jsme se zúčastnili, byla přehlídka 
záchranářů, policistů, hasičů...

V pátek 26. 6. 2015 proběhlo tradiční slavností vyřazení 
předškoláků. Paní učitelky společně s panem starostou 
Jebouskem a s panem starostou Bartošem popřáli dětem 
úspěšné vykročení do školy.

Zaměstnanci MŠ přejí všem dětem krásné léto plné 
dobrodružství a v září na shledanou.

Napsala: Bc. Alena Trávníčková
Foto: Eva Vomočilová DiS.

Z naší školičky



3

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze 30. 3. 2015

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- rozpočet na rok 2015, v příjmech 3 920 300,- Kč

a ve výdajích 3 920 300,- Kč
- závazné ukazatele rozpočtu na rok 2015
- pronájem nebytových prostor v budově obecního 

úřadu č.p. 100 p. Věře Kopecké, bytem
Dolní Újezd 458, za účelem zřízení masážního salonu

- smlouvu o zřízení věcného břemene
č. NET/OSNM/75-1/2015-2 s RWE GasNet, s.r.o.,
se sídlem Ústí nad Labem

- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-2013328/VB/01 Desná – knn
– Flach s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín

- kladné stanovisko k pomoci a účasti na dni IZS
v Litomyšli dne 23. 6. 2015

Zastupitelstvo obce Desná bere na vědomí:
- žádost pana Josefa Plcha, bytem Desná 64 o koupi

pozemku p.č. 115/7 v k.ú. Desná u Litomyšle
- závěrečný účet DSO Sdružení obcí skupinového

plynovodu Proseč za rok 2014 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

- informace z jednání k cyklostezce Litomyšl – Proseč
- informace o sporu s p. Ječmínkem a mimosoudním

vyrovnání

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 22. 5. 2015

Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- závěrečný účet obce Desná za rok 2014 včetně zprávy 

o přezkoumání hospodaření obce Desná za rok 2014 
bez výhrad

- účetní závěrku obce Desná za rok 2014
- účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské

školy Desná za rok 2014
- převedení výsledku hospodaření Mateřské školy

v Desné za rok 2014 ve výši 3 566,83 Kč do rezervního
fondu

- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
Daniele Šimákové, Desná

- 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
Farní charitě Dolní Újezd

- smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
Salvia Svitavy

- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
na území obce Desná 

- nařízení obce Desná č. 1/2015 o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje na území obce Desná

- dodatek č. 1 ke smlouvě č. O-05/2011 na zajištění
svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního
odpadu s firmou Technické služby Hlinsko s.r.o.

- smlouvu o spolupráci při plnění povinností vyplývají-
cích z vyhlášky Ministerstva životního prostředí
č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděle-
ného soustřeďování složek komunálních odpadů
s firmou Recycling – kovové odpady a.s. Chotěboř

- prodej automobilu PEUGEOT BOXER a kupní
smlouvu

Jubilea

Jan Janoušek 50 let
Věra Vejrychová 55 let
Božena Kopecká 70 let
Jaroslav Chaun 70 let
Ludmila Kulhavá 70 let
Eva Flégrová 75 let
Vlastimil Kusý 80 let
Josef Kladivo 85 let
Marie Voříšková 86 let
Josef Rosypal 88 let

Všem oslavencům
přejeme do dalších let

mnoho zdraví a dobrou
životní pohodu.

V tomto čtvrtletí oslavili:

Úmrtí

Zdeněk Zavoral

 

Narození

Anežka Šplíchalová
Jáchym Šplíchal
Ludvík Drápela

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Újezd
si Vás dovoluje pozvat na oslavu

Program:
zahájení oslav, žehnání praporu,

ukázka historické hasičské techniky,
zábavné odpoledne pro děti

Hudba:

Občerstvení zajištěno

130. výročí založení sboru,
která se uskuteční 1. srpna 2015

ve 14:00 v přírodním areálu.

Poličanka, Sbor dobrovolných muzikantů,
Rufus, Děda Mládek Illegal Band, Rytmik
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Rozpočet na rok 2015

Pozvánka na výšlap 6. července 2015 

Z v e m e  p ř í z n i v c e  
v ý š l a p u  n a  d r u h é  
letošní putování, které 
se koná v pondělí
6 .  č e r v e n c e  2 0 1 5 .   
Sejdeme se 8.30 hod.
u hasičské zbrojnice. Je 

třeba domluvit mezi účastníky skupinky na 
dopravu osobními auty do Svitav. Tentokrát 
jsme pro Vás vybrali naučnou stezku BRAND-
lesní rekreační areál. Součástí stezky je venkovní 
posilovna, která je určena pro děti i seniory, 
zajímavá je i fitness stezka, která má 10 stanovišť 
s jednoduchými cvičebními prvky a je zaměřena 
na rodinné cvičení zábavnou formou. Bude opět 
možno si zvolit délku trasy dle vlastního 
uvážení. 

Dalším bodem je návštěva Hasičské záchran-
né stanice s odborným výkladem, prohlídka 
téměř nového svitavského stadionu, kde se loni 
konalo MS mladých hasičů. Vyhodnocení 
vycházky  provedeme  v pivovárku Na kopečku 
s odborným výkladem vaření piva plzeňského 
typu, mezi které patří 12° ležák a tmavá 13° ležák 
a s nabídkou výborné kuchyně.

Na hojnou účast se těší pořadatelé. 
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proběhl 22. 5. 2015 v Lubné. Při účasti dvanácti obcí naše 
děti dobře obstály, mladší dokonce výborně. Velcí byli 

Patnáctý ročník dětského dne mikroregionu Desinka 

Dětský den mikroregionu

Jarní vycházka

osmí a malí byli čtvrtí, jen jeden bod od druhého místa. 
Všem dětem za reprezentaci obce děkujeme.

nejbližším okolí naší vesnice. Tentokrát hlavní organizátor 
Láďa nasměroval vycházku po okolí Vidlaté Seče
a Chotěnova. Je 8. května 2015 a na místě srazu se sešlo asi 
35 účastníků a několik se přidalo během pochodu. Jako 
první cíl navštěvujeme u zadních hájů rekreační příbytek 
zbudovaný z balíků slámy, omítnut hliněnou mazaninou. 
Velmi pečlivé provedení s plastickou výzdobou. S majiteli 
byla prohlídka domluvena a tak jsme mohli nahlédnout
i dovnitř stavby. Po nezbytném společném fotografování 
pokračujeme k vedlejšímu háji, kde u velmi pěkné chatky 
jsme byli přivítáni majitelem panem Václavem Severou
a jeho psy. Vedle jsme mohli vystoupit na pěkný lovecký 
posed upravený též pro převážení na různá stanoviště. 
Pak již pokračujeme k vesnici Vidlatá Seč. Procházíme vsí 
a přemýšlíme, kde kdo bydlí. Cílem je středisko ZD, kde je 
domluvena prohlídka bioplynové stanice. Zde nás 
provází a informuje o provozu pověřený pracovník. Ve 
středisku ZD ještě navštěvujeme moderní včelařský 
provoz. Informaci nám podává bývalý včelař Stanislav 
Tomšíček, který nedávno odešel do důchodu a je v této 
činnosti fundovaným odborníkem. Uvnitř budovy nás 
provází současný včelmistr.  Po zodpovězení dotazů se 
s poděkováním loučíme a pokračujeme přes celou vesnici 
směrem k Chotěnovu. Těsně za vesnicí se zastavujeme
u pomníčku, kde v roce 1955 nešťastnou náhodou po 
havárii na motocyklu zahynuli dva mladí lidé při jízdě 
z taneční zábavy. Pokračujeme dál do kopce a po hraně 
lesa a stráně zv. Kopanina přicházíme v Chotěnově ke 
staré hasičské zbrojnici, kde mají místní hasiči uloženou 
historickou techniku včetně vahadlové ruční stříkačky na 
podvozku pro koňské spřežení. V blízkosti též prohlížíme 
zrekonstruovanou starou studnu s rumpálem a dřevo-

Po roce se opět vydáváme na tradiční pěší pochod po řezbu na kmenu odříznutého stromu v podobě vodníka. 
Pak již sestupujeme do údolí, kde v blízkosti vodní nádrže, 
dříve koupaliště, je památník letce RAF plukovníka 
Bedřicha Dvořáka, zdejšího rodáka. Za druhé světové 
války létal u anglického letectva. V roce 1942 byl sestřelen, 
následně zajat a vězněn ve věznici v Saganu, odkud se mu 
podařilo zbudovaným podzemním tunelem uprchnout. 
Toto vše je popsáno v knize Útěk ze Saganu. O životě
a osudech tohoto letce byla vydána kniha. Autorem je
Mgr. Oldřich Pakosta ze Státního archivu Svitavy se 
sídlem v Litomyšli. U památníku byla položena kytice 
šeříku. Následně již upouštíme pro pokročilý čas od 
pokračování cesty na Olšana, kde jsme měli shlédnout 
vybudované kulturní zařízení a okolí rybníčku Hánělka. 
Vracíme se zpět polní cestou k Desné a již v menším počtu 
využíváme služeb hostince Pod hájem. Je nutno poděko-
vat za přípravu a organizaci této vycházky. Rovněž je třeba 
poděkovat všem účastníkům za vytrvalost, dobrou 
náladu a zájem jak starší, tak i mladší generace. Tak skončil 
již 18. pochod „Přátel pěší turistiky v Desné“.

Oldřich Kladivo
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Aktuality z TJ Horní Újezd

Jarní část fotbalové sezóny mají všechna hornoújezdská 
mužstva za sebou.

Nejmenší děti ve věku 5 - 11 let trénují a hrají v kategorii 
přípravek. Během jara nám přálo počasí, pravidelné 
tréninky v pondělí a ve čtvrtek si děti oblíbily, trénovali 
jsme buď rozděleni do dvou skupin (mladší a starší), 
několikrát byla i třetí skupina, v níž byla samá děvčata. 
Chodilo pravidelně kolem 20 dětí, několikrát i o pár víc. 
Tréninky s těmi nejmladšími jsou spíše hraní s míčem, toho 
fotbalového tam zatím příliš není, starší děti si během 
jeden a půl hodinového tréninku užijí fotbalového míče až 
dost. Starší přípravka, ve které nastupovalo jedenáct dětí, 
odehrála okresní přebor smíšených přípravek, kde 
odehrála sedm turnajů a několik přátelských zápasů. 
Pravidelně jsme vysoko poráželi nováčka z Janova, sehráli 
jsme vyrovnané zápasy s Čistou a Svratkou, týmy ze 
Sebranic a z Dolního Újezdu byly nad naše síly. Po jarní 
sezóně odchází do žáků Eliška Chadimová a Honza 
Nádvorník z Budislavi. Oba patřili k nejpoctivějším 
fotbalistům, doufám, že budou pokračovat i v žácích.
O děti se starali tito trenéři: František Bartoš, Zdeněk 
Beneš, Vašek Žďára, Lukáš Láznický, Zdeněk Beneš ml.
a Jirka Kučera. Při jarním setkání trenérů ve Svitavách řekl 
předseda komise mládeže pan Novotný doslovně toto: 
„Vaše práce s dětmi by měla být placena zlatem.“ Toho 
jsme se zatím nedočkali, alespoň tímto našim trenérům 
upřímně děkuji. V této nejmladší kategorii velmi záleží na 
přístupu rodičů a v tomto ohledu jsou ti naši úplně skvělí. 
Závidím všem dětem, o které mají rodiče takový zájem 
jako o naše malé fotbalisty. O budoucnosti fotbalové 
přípravky jsme dlouho přemýšleli, nakonec jsme se 
rozhodli přihlásit smíšenou přípravku společně se 
Sokolem Morašice a nově přihlásit mladší přípravku, 
kterou budeme hrát samostatně s našimi nejmenšími 
dětmi.   

Žáci odehráli jarní část na hřišti v Dolním Újezdě. Ve 
velké konkurenci se nám letošní ročník nevydařil. Starší 
žáci všech svých 20 mistrovských zápasů v sezóně 
prohráli, mladší k jedné podzimní remíze na jaře přidali 
šest bodů za vítězství nad Lanškrounem a Libchavami. 
V závěrečném dvojutkání si žákovské týmy alespoň 
trochu spravily chuť vítězstvími nad Heřmanovým 
Městcem. I v sezóně 2015/2016 bude pokračovat naše 
spolupráce v této kategorii s Dolním Újezdem. Společný 
tým žáků bude působit v meziokresním přeboru Svitavska 
a Ústí nad Orlicí, starší žáci budou hrát dohromady 
s mladšími. 

Dorost na jaře také moc bodů neposbíral. V normální 
hrací době zvítězil akorát ve Sloupnici, na penalty porazil 
doma vítěze soutěže ze Svratouchu, na penalty naopak 
podlehl souklubí Řetová/Ústí nad Orlicí „B“
a Sebranicím. Konečným výsledkem bylo 9. místo v tabu-
lce se ziskem 15 bodů, skóre 34:58. Do nové sezóny jsme 
byli vzhledem ke stále menšímu množství hráčů donuceni 
spojit svoje síly s Morašicemi, se kterými jsme utvořili 
v dorostenecké kategorii souklubí. Hrát budeme pod 
názvem Horní Újezd/Morašice I. třídu dorostu 
Pardubického kraje.

Velký úspěch se podařil mužům. Přesně po 20 letech se 
vítězem okresního přeboru stal znovu Horní Újezd. 
Během jarní části se nám brzy podařilo stáhnout šestibo-
dový náskok Hradce nad Svitavou a už jedno kolo před 
koncem soutěže jsme mohli slavit. O čtvrtý postup do 
krajské soutěže v historii TJ Horní Újezd (1985, 1995, 2002 
a konečně 2015) se zasloužil tým ve složení: Pavel Škeřík, 
Vašek Motyčka, Honza Beneš, Jirka Fogl, Kuba Faltys, 
Radek Prokop, Jirka Ostřížek, Zdenda Beneš, Lukáš 
Pechanec, Lukáš Láznický, Honza Pechanec, Vojta 
Lněnička, Vašek Žďára, Marek Kusý, Honza Kmošek, 
dorostenci Patrik Prokop a Martin Kusý. Tým vedli 
Zdeněk Bednář a Jaroslav Lochman, vedoucí mužstva 
František Kárský. Děkujeme také všem, kteří byli ochotni 
nastoupit do zápasu, když nás bylo málo. V neposlední 
řadě musíme poděkovat vynikajícím fanouškům, doufá-
me, že nás budete aktivně podporovat i v I. B třídě. 
Poslední a největší poděkování patří výkonnému výboru 
TJ Horní Újezd, který nám ve spolupráci s obcí Horní 
Újezd vytvořil perfektní podmínky pro naše fotbalové 
aktivity. Díky všem výše zmíněným se především domácí 
zápasy našeho týmu staly zážitkem pro velké množství 
lidí, ať místních, tak přespolních. 

Další fotbalová sezóna je za námi, zase bude na co 
vzpomínat. Potvrdilo, že to, o co se Tělovýchovná jednota 
na Horním Újezdě snaží, má smysl. Do nových kabin se 
nám daří přitáhnout děti i dospělé, a to je pro nás největší 
odměnou. Děkujeme všem, kteří nás v naší činnosti 
podporují.

za TJ Horní Újezd Zdeněk Beneš ml. + st.

Propagační jízda SH ČMS
opět projede Desnou

Již VII. propagační jízda povede přes naší vesnici. 
Možno ji očekávat ve středu 1. července 2015 kolem 14.15 
hod. Pokračovat bude přes Poříčí do Budislavi kde bude 
slavnostní přivítání předání stuh a možnost prohlídky 
těchto skvostů našich předků.
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Od dubna jsme opět začali pilně trénovat s našimi 
mladými hasiči. Ale hasičina není jen o trénincích
a závodech, umíme se i bavit a pracovat. Proto jsme
v neděli 22. 3. vypravili autobus pro děti a rodiče do 
Aquacentra v Pardubicích. Bylo to skvěle strávené 
odpoledne, všichni jsme si užili spoustu legrace.
V následujícím týdnu jsme pak byli na brigádě sbírat 
kamení. Nyní už k závodní sezóně. Naše dorostenky 
začaly se soutěžemi dříve než děti, účastní se seriálu 
závodů Český pohár v běhu na 100 m s překážkami. Mají 
za sebou závody v Jablonci nad Nisou, Praze, Olomouci
a Ostravě. S dětmi jsme absolvovali první soutěž v Přívratě 
16. 5. Měli jsme zde dvě družstva mladších žáků a jedno 
družstvo starších. Družstva mladších žáků se umístila na 
7. a 17. místě, starší žáci skončili osmí. Další soutěží byla 
"dvoudenka" - okresní kolo hry Plamen, kde nás vždy 
čekají dva dny plné závodění a legrace. Opět jsme jeli
s dvěma družstvy mladších a jedním družstvem starších 
žáků. Starší skončili na 5. místě. Mladší "A" družstvo se 
umístilo na krásném 4. místě, družstvo "B" složené téměř 
ze samých školkových dětí skončilo na 18. místě. Nutno 
dodat, že neudělaly žádné chyby, jen prostě musí dorůst
:-). Jako doplňková soutěž se zde konal přebor jednotlivců.
V mladších dívkách se umístila Káťa Kusá na 4. místě
a Adélka Kusá na místě 6. Filip Kárský se umístil také na
6. místě. V kategorii starších získala Evča Bartošová 
bronzovou medaili a vybojovala si tak postup na kraj do 
Litomyšle. Žanetka Renzová skončila na 9. a Jitka 
Nádvorníková na 10. místě.  Hned v sobotu po ukončení 
soutěže dětí se konalo okresní kolo dorostu. I zde jsme 
měli své zástupce, kteří byli úspěšní a postoupili z prvních 
míst do krajského kola. V kategorii středních dorostenek 
zvítězila Káťa Hápová, v kategorii mladších dorostenek 
zvítězila Evča Bartošová, druhá byla Žanetka Renzová 
(také postoupila). V kategorii starších dorostenců si 
vysloužil postup na kraj z druhého místa Jára Boštík. 
Krajské kolo hry Plamen se konalo hned 6. 6. v Litomyšli, 

Evča Bartošová skončila na 10. místě. V neděli 14. 6. jsme se 
vypravili na krajské kolo dorostu do Lanškrouna. Měli 
jsme zde 4 zástupce. Jára Boštík se umístil na 6. místě,
v kategorii mladších dorostenek Žanďa Renzová obsadila 
4. příčku, Evča Bartošová brala stříbro. Káťa Hápová
v kategorii středních dorostenek s přehledem zvítězila
a vybojovala si tak postup na Mistrovství ČR, které se koná 
11. a 12. července v Praze. Už se těšíme, až jí pojedeme 
zafandit a držíme pěsti, aby jí vše vyšlo!

V letošní sezóně máme opět dva týmy mužů (A, B)
a jeden tým žen. Jako minulý rok se naše týmy zúčastňují 
jak postupových soutěží, tak i seriálu soutěží Okresní ligy 
Svitavska v požárních útocích.

Okresní ligu hostí jedenáct sborů, jsou to: Široký důl, 
Telecí, Lubná, Hartmanice, Nedvězí, Oldříš, Kamenec, 
Desná, Jevíčko, Perálec a Sádek. Zatím jsme se zúčastnili 
závodů v Širokém Dole a Telecím. Z dosavadních výkonů 
zatím nelze vyvozovat nějaké závěry, přesto musím říct, že 
aby Desná mohla získat titul vítěze ligy Svitavska, musí
v úsilí pořádně přidat. 

Co se týče postupových soutěží, sezóna ještě pořádně 
nezačala a už máme odsoutěženo.

Pro mě z nepochopitelných důvodů byl vrchol sezóny 
Mistrovství České republiky opět už na konci června, 
takže všechny soutěže musely být hotové do tohoto 

termínu. Mnozí závodníci ani pořádně neoprášili prach
z běžeckých bot a už nemají motivaci, protože to nejdůleži-
tější soutěžení už mají za sebou.

My jsme také neotáleli, už 9. 5. jsme na Desné pořádali 
okrskové kolo. Naše týmy samozřejmě vyhrály a kvalifi-
kovaly se na okresní kolo do Jaroměřic konané 31. 5. 2015. 
Muži opět nastoupili v téměř nezměněné sestavě
s věkovým průměrem 28 let jako v loni. Zkušený tým 
podal nadlidský výkon, přesto nestačil na postoupivší 
družstva Širokého Dolu a Hartmanic a v těsném závěsu 
skončil na třetím místě. Celá soutěž probíhala na travna-
tém povrchu. Smekám před našimi závodníky, že jim 
všechny kosti a klouby zůstaly na svých místech.

To více štěstí měly naše ženy, měly našlápnuto na 
okresní vítězky, bohužel jejich nepřítel v podobě nástřiko-
vých terčů a erárního stroje ROSENBAUER FOX lll byl 

Začátek sezóny dospělých týmů

Věra Rosypalová



Léto je kromě jiného dobou vycházek a výletů, poutí
a všemožných přesunů rozmanitými dopravními pro-
středky. Ten nejstarší a nejpřirozenější – pěší chůze – bývá 
přitom někdy až poslední na řadě. Ve srovnání s auty je 
chůze pomalá. Ve srovnání s jízdním kolem málo „in“.
A pro byznys nezajímavá – kromě pohodlných bot na ni 
většinou nepotřebujeme dokonce ani ty trekové hůlky. To 
všechno je zároveň výhodou chůze: k tomu, abychom 
vyrazili ven nemusíme mít zvláštní vybavení, stadion ani 
hřiště. Jediné, co je potřeba, je kousek odhodlání. 

Turistické trasy v Česku mají pověst těch vůbec nejlépe 
značených. S výjimkou známých lokalit jako jsou slavné 
hrady a vrcholky, jsou i dobrým místem, kde najít trochu 
klidu, protože na nich obvykle mnoho lidí nepotkáte. 
Možná však při chůzi krajinou narazíte na nečekaného 
společníka: sami na sebe. 

Během chůze se můžeme rozhlížet. Ale tento pohled má 
zcela jiný charakter. Jakoby zrak byl zakotven v nitru
a odtud směřoval ven. Vůle odpočívá, pozornost je sice 
nasměrována k něčemu, ale není připoutána. Jsme 

S nastupujícím časem letních prázdnin
Vám chceme popřát báječné léto

se vším, co k létu patří.
Zejména zasloužené dny odpočinku,

spoustu zajímavých a příjemných zážitků,
potřebný čas na své blízké a přátele

a všechny dosažené cíle ať Vás naplní
radostí a pokojem

Vám přeje redakce Deseňáčku.

O pěší modlitbě

schopni rozlišit, co je v popředí a co v pozadí. Čím poklid-
nější je toto vnímání, tím více obsáhne.

Ne náhodou je obvyklým přirovnáním pro lidské 
hledání Boha „cesta“ a pro lidský život „putování“. Chůze 
se potom může stát metaforou, která obživla, modlitbou, 
kterou jsme odžili; díky které budeme nejen relaxovat, ale 
zklidníme a ztišíme se také vnitřně. A zatímco naše nohy 
nás donesou k vytýčenému cíli, naše srdce zjistí, že došlo 
blíže k Bohu a že on sám šel celou tu cestu skutečně s námi.

převzato

Vážení přátelé, 
přijďte naše týmy podpořit na již jedenáctý ročník 

pohárové soutěže, jež bude probíhat 22. 8. 2015
od 11hod na Desné.

Především si nenechte ujít „Desenský duel“, 
nevšední podívanou, kde startují dva týmy proti sobě
v požárním útoku a vyřazovacím způsobem play-off

pak zbyde jediný vítěz.

Opět bude připraveno bohaté občerstvení.
Srdečně zve SDH Desná.

silný a čas z této disciplíny a konečný součet  stačil na 
druhé místo.  Zde bych rád vyzvedl  výkon našich žen, 
okresní přebornice Petry Šauerové, čtvrté ženy okresu 
Aničky Šimkové a páté Janě Flídrové. Pěkné!

Ženy z druhého místa postoupily na krajské kolo 
konané 13. 6. v Lanškrouně na novém atletickém stadionu 
Romana Šebrleho. I když během dvanácti dnů nebylo moc 
času na vypilování techniky a taktiky, holkám se dařilo 
skvěle. Štafetu 4x100 m měly nejrychlejší v kraji. V disciplí-
ně 100 m byly o pár desetin vteřin druhé, ale po útoku bylo 
jasné, že letos na republiku nepojedou. Malinko smolné 
celkové druhé místo je krásné.  Jak na okresu, tak i na kraji 
se potvrdilo, že kam přijede Desná, soupeři si nemohou 
být ničím jistí!

Martin Lipavský

Zleva nahoře: Renzová Veronika, Kladivová Tereza,
Flídrová Jana, Šimková Anna, Skácelová Lucie z Jevíčka

Zleva dole: Preclíková Terezie z Pomezí
 Šauerová Petra, Kárská Pavlína, Renzová Karolína,

Vápeníková Dominika z Pomezí“

Petra Šauerová
v akci Vicemistryně

Pardubického kraje SDH Desná

Třetí žena kraje Anička Šimková
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