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Soutěž na Desné již podvanácté!
Je to neuvěřitelné, ale desenský pohár se v srpnu konal
již podvanácté. Opět se k nám sjely týmy mužů, žen
a veteránů nejen ze svitavského okresu. Každý ročník je
výjimečný, tentokrát byl rekordní jak v účasti závodníků,
tak i diváků. My byli připravení! Obsluha stánků se sice
téměř nezastavila, ale do posledních hodin bylo co
nabídnout, na rozdíl od jiných soutěží, kde i třeba hodinu
před koncem soutěže nemáte šanci koupit něco k snědku.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na
pořádání soutěže podíleli jakýmkoliv způsobem
a pomohli tak ke zdárnému průběhu celé soutěže. Co se
týče sportovních výkonů, tak se našim týmům opravdu
nedařilo. Tým mužů A skončil až na devátém místě a tým
B s týmem žen dokonce vůbec nedokončil. Celkovým
výsledkům Okresní ligy Svitavska se budu více věnovat
v příštím vydání Deseňáčku. Již počtvrté po základním
kole následovalo vyřazovací finále „Desenský duel“, ve
kterém krátce vystoupil pouze tým mužů A a bez jediného
postupu vypadl. Každopádně sláva vítězům, čest poraženým. Myslím, že každý z nás si soutěž svým způsobem
užil. Těšíme se na další ročník! Tak za rok v srpnu…
Martin Lipavský
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Vítání prázdnin 2016
Rok utekl jako voda a děti se doma opět chlubí výsledky
svého celoročního snažení. Školní aktovky a tašky se
ukládají k letnímu spánku a hlavičky si mohou na dva
měsíce odpočinout od úporného učení. Zastupitelé obce se
rozhodli, stejně jako minulý rok, zpestřit dětem začátek
zaslouženého odpočinku sportovně-zábavným odpolednem nazvaným Vítání prázdnin. Loňský koncept se
osvědčil, tak jsme ho zachovali. Přidali jsme několik
disciplín pro důkladnější rozhýbání těla ztuhlého dlouhodobým sezením v lavici. Běh, házení míčkem do dálky,
střelba na basketbalový koš a přetahování lanem. Pro
vítěze v běhu byly připraveny medaile z toho nejlepšího
materiálu, tedy z čokolády. Nějakou odměnu ale nakonec
samozřejmě dostali všichni.
Pan starosta také vyzdvihl a odměnil naše hasičky –
starší žákyně za příkladnou reprezentaci obce a postup na
krajském kole hry Plamen.
S prodlužujícími se stíny jsme se více soustředili na
občerstvení. Dvě maminky zručně porcovaly chlazené
melouny. Musely předvést značnou rychlost a zručnost,
aby stíhaly krájet rychleji, než děti jíst.
Večer byl završen opékáním špekáčků a klobás.
Sluníčko se již uložilo k spánku za obzorem a tak se i rodiče
pokoušeli zahnat potomstvo do hajan. Nutno ovšem
přiznat, že dětem se celkem úspěšně dařilo unikat.
Vzhledem k začínajícímu volnu byla snaha mnohých
rodičů spíše symbolická.
Že bychom si vzpomněli na sebe?
Jiří Kvapil
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Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství České republiky občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 3. 8. 2016
Zastupitelstvo obce Desná schvaluje:
- smlouvu o dílo s firmou DS DELTA s.r.o. Lubná
na akci „Oprava místní komunikace v obci Desná”
- mlouvu o dílo s firmou S:LUKAS s.r.o., Brno na akci
„Oprava kříže v Desné u Litomyšle včetně úpravy
zeleně“
- smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
Horní Újezd, Cikov – kNN
- rozpočtové opatření č. 1/2016
- finanční dar ve výši 1 000 Kč OSH Svitavy

Vážení občané,
dovoluji si Vás oslovit za Hnutí Starostů a nezávislých
(STAN), které pracuje pro naše obce již 8 let. Nyní kandidujeme do Zastupitelstva Pardubického kraje. Naše kandidátní listina je tvořena starosty a dalšími zkušenými lidmi
z celého kraje. My, starostové, známe každodenní problémy, radosti, ale i potřeby obyvatel našich měst a vesnic.
Zároveň si uvědomujeme, že na nás v obcích doléhají nově
vytvořené zákony, které jsou často nedokonalé a obcím
a lidem škodící. Sami nejsme schopni zjednat nápravu, ale
z půdy krajského zastupitelstva je to již možné.
V roce 2012 jsme navrhli změnu zákona o rozpočtovém
určení daní a od roku 2013 plynou do měst a obcí pravidelně větší peníze, než dříve. A je to znát, více se opravují
budovy, místní silnice, chodníky…..
Jsem starostkou obce Morašice již 14 let a také místopředsedkyní Mikroregionu Litomyšlsko. Čtyři roky
pracuji jako zastupitelka Pardubického kraje. Znám život
lidí a orientuji se již dobře v zákonech. A podobně jsou na
tom mí kolegové na kandidátní listině.
Milí občané, zvažte, jestli dáte našemu hnutí Váš hlas do
Zastupitelstva Pardubického kraje v podzimních volbách.
Žijeme mezi Vámi a Vy zblízka znáte nás a naši práci.

Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v tomto poprázdninovém čase a v první řadě
se pokusím vysvětlit, proč bude zase uzavřen obecní
obchod. Je to celkem jednoduché, nezájem podporovat
jeho provoz ze strany státu, navíc ještě to ztíží situaci tím,
že prodejci budou muset mít elektronickou evidenci tržeb.
Doplatí na to i mnoho pohostinství. K tomu ještě náš
konkrétní případ – vietnamský prodejce nezískal prodloužení víza a musí zpět do Vietnamu.
Probíhá údržba a obnova kříže a pomníku padlých, což
bude, doufám, s příspěvkem dotace ministerstva. Práci
a vše nutné zajišťuje paní Severinová – Kladivová, zdejší
rodačka .
Pokračují další snahy o výkupy pozemků pro opravu
zahumenní komunikace. Stejné problémy se pokoušíme
dořešit i s vlastnictvím pozemků na hřišti.
Připravujeme komunikace k opravě za pomoci Ministerstva pro místní rozvoj.
Na jiném místě Deseňáčku je článek s nabídkou řešení
energetiky a to jak elektrické energie, tak kotlíkových
dotací. Jen chci připomenout, že člověk, se kterým jsme
jednali a toto nabízí, je zástupce firmy, od které několik let
kupujeme elektrickou energii pro obec.
Josef Jebousek

Mgr. Hana Štěpánová, starostka Morašic a lídr kandidátky
Starostů a nezávislých v Pardubickém kraji

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
- stanoviště č. 1 – za mostem v Cikově
16.00 – 16.10 hodin
- stanoviště č. 2 – u kaštanu (pod Motyčákem)
16.10 – 16.20 hodin
- stanoviště č. 3 – za mostem u Černého mlýna
16.20 – 16.30 hodin
- stanoviště č. 4 – mezi zast. U Zavoralů a Renzovými
16.30 – 16.40 hodin
- stanoviště č. 5 – u kříže
16.40 – 16.50 hodin
- stanoviště č. 6 – točna
16.50 – 17.00 hodin

Oznámení o době a místě konání voleb
do zastupitelstva kraje
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů starosta obce
o z n a m u j e,
že volby do zastupitelstev krajů se uskuteční
v pátek 7. října 2016 v době od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 8. října 2016 v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb v obci Desná ve volebním okrsku
č. 1 je volební místnost se sídlem Obecní úřad Desná 100,
570 01.
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Jen dobrá cena elektřiny a zemního plynu nestačí!

UPOZORNĚNÍ
Obec Dolní Újezd jako provozovatel veřejného pohřebiště (hřbitova) žádá nájemce hrobových míst, aby
dodržovali článek 7 Řádu veřejného pohřebiště, tzn.
hlásili všechny opravy, zhotovení nového zakrytí a další
údržbové práce na pronajatém hrobovém místě. V případě
nenahlášení těchto prací nebude umožněno kamenické
firmě tyto práce na hřbitově provádět. Připomínáme, že
zpopelněné lidské ostatky (urny) je možné uložit na
hřbitově vždy jen se souhlasem Obce Dolní Újezd
a poskytnout jí veškeré údaje potřebné k vedení řádné
evidence pohřbených.
Výňatek z Řádu veřejného pohřebiště v Dolním Újezdě:

pokynů provozovatele pohřebiště, nájemní smlouvy,
tohoto řádu a zákona.
3. Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo
hrobky určuje provozovatel v rozsahu:
• určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně
druh použitého materiálu, minimální hloubku základů,
odstupňování hrobového zařízení ve svahovitém terénu,
šířku uliček mezi hrobovým zařízením, způsob uložení
zeminy a odpadu při zřizování hrobového zařízení, jeho
opravách a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení
musí být mezi sebou pevně kotveny.
• Nápisy na náhrobcích nesmí být v rozporu
s obecně závaznými právními normami.

Článek 7
Podmínky zřízení hrobky, náhrobku,
hrobového zařízení

4. V případě, že je místo na pohřebišti pronajato ke
zřízení hrobky, je nájemce zřídit hrobku oprávněn způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených souhlasem
provozovatele ke zřízení hrobky, který je jako příloha
nedílnou součástí nájemní smlouvy k předmětnému
místu

1. Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení
na pohřebišti, nebo úpravě již existujících je oprávněn
pouze vlastník, nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném předchozím souhlasu provozovatele pohřebiště za
jím stanovených podmínek.

5. V průběhu zhotovování, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za
skladování potřebného materiálu na místech a způsobem
určeným provozovatelem pohřebiště. Odstraňovaný
stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak

2. Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě,
opravám, nebo odstranění věcí (viz odst. 1) na pronajatém
hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto práce sám,
přičemž je ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle
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i vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději před
přerušením práce téhož dne odvézt na určené místo
skládky. Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky na
pohřebišti užívány k jinému účelu než ke komunikačním
a nesmí být jejich průchodnost omezována.

Provádím revize kotlů na
tuhá paliva podle zákona
o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

6. Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na
svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa
a místa, která při práci znečistil, do původního stavu
nejpozději do 48 hodin. Ukončení prací je nájemce povinen
ohlásit provozovateli pohřebiště a je povinen uhradit
náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, vzniklého
při pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil na
vlastní náklad.

Václav Kuchta, Budislav 4, 569 65
Tel: 776 665 090
e-mail: kuchtavaclav@email.cz

7. Na pronajatém hrobovém místě lze vysadit strom,
nebo keř pouze s předchozím písemným povolením
provozovatele pohřebiště. Provozovatel může nájemci
přikázat odstranění vysazené dřeviny bez jeho souhlasu,
případně odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce
hrobového místa.
8. Vlastník hrobového zařízení je oprávněn s tímto
nakládat bez omezení vlastnických práv, včetně odstranění hrobového zařízení z pohřebiště po předchozím
projednání s provozovatelem.

Jubilea
V tomto čtvrtletí oslavili:
Zdeněk Beneš
Eva Šimková
Stanislav Tomšíček
Jaroslava Řehůřková
Zdeněk Dvořák
Ladislav Nádvorník
Ludmila Rosypalová
Miloslav Capoušek

50 let
55 let
65 let
65 let
83 let
84 let
84 let
87 let

Všem oslavencům
přejeme do dalších let
mnoho zdraví a dobrou
životní pohodu.

Narození
Gabriela Vomáčková

Zprávičky z naší školičky
Od 14.00 hodin začal v budově školky program:
přivítání hostů, představení současného personálu školy,
slovo p. starostů Josefa Jebouska a Františka Bartoše,
program dětí a přípitek s přáním na další setkání za deset
let.
V doprovodném programu bylo možné shlédnout na
plátně prezentaci z minulých let i současného života školy,
dobové fotografie v albech a zápisy ve školních kronikách.
Samozřejmě si všichni mohli prohlédnout areál školky
a pak již následovala volná beseda.

Naše školka oslavila 40. narozeniny!!!
Slavnostně otevřena byla 1. září 1976.
Oslavy k výročí se konaly už v červnu, neboť se nám
tento termín jevil jako vhodnější.
Beseda pro bývalé zaměstnance byla naplánována na
pátek 24. června. Trochu nás překvapila teplota, která
stoupala ten den vysoko nad třicet stupňů a bylo nutné
zajistit chlazení na občerstvení a ventilátory na osvěžení
vzduchu.
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Sešlo se více jak 30 hostů, beseda byla neformální,
v milém a poklidném duchu. Diskutovalo se o školství
dnes a v minulých dobách, srovnávalo se, hodnotilo.
V neděli 26. června byl uspořádán tzv. ,,Den otevřených
dveří“ pro zájemce z Desné i okolí. Této příležitosti
využilo poměrně malé množství zájemců, což nás trochu
zamrzelo.
Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří se na
přípravách a organizaci jakkoli podíleli. Autorům článků
v předcházejícím zpravodaji, zaměstnancům školy, Obci
Desná a Poříčí...

A co nový školní rok???
Začalo nám 1. září a do školky bylo přihlášeno 14 nových dětí.
Nastaly opět změny v personálním obsazení. Na místo
ředitelky se po MD vrací Anna Veselíková, na pozici
učitelek pracují Alena Trávníčková a Eva Bartošová, dále
pak školnice p. Jana Kusá a kuchařka p. Marie Patrná.
Přibyla nová zaměstnankyně Kristýna Stříteská z Dolního
Újezdu, která pracuje na pozici školní asistent a chůva.
A co plánujeme na podzimní měsíce? Už proběhla
oslava narozenin dětí narozených v červenci, srpnu a září,
viz. fotografie. A chystáme se na malý výlet do Poříčí na
stezku „Kolem Štimberka”, plánujeme drakiádu, Podzimní tvoření s rodiči a další.
Všem přejeme poklidné podzimní dny plné sluníčka
a dobré nálady.
Bc. Anna Veslíková

Růže šípková – šípek
Máte rádi podzimní procházky
naší krásnou přírodou? Nelze si
nevšimnout jak při letošním teplém
a slunečném podzimu šípky krásně
dozrály. Je potřeba vzít košíček
a vyrazit do přírody natrhat si je.
V zimě při nachlazení určitě
oceníte, že trocha námahy při sběru
šípků stála za to.

Šípkový čaj patří k bylinkové tradici snad odedávna.
Pomáhá při nachlazení, osvěžuje celý organizmus,
zvyšuje odolnost proti infekcím, působí proti únavě atd.
Výborný je s medem. Šípkový čaj také podporuje funkci
ledvin, je výborný na močové cesty, odvádí tekutiny z těla
a některé zdroje udávají, že snižuje i cholesterol v krvi.
Květy růže šípkové mají protizánětlivý a protirevmatický účinek. Okvětní plátky růže šípkové mají velmi dobré
protiprůjmové účinky, pomůžou nám při bolestech v krku
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a také zklidní záněty sliznic (především v trávicím ústrojí).
Umí také zklidnit nadměrné menstruační krvácení. Jsou
výbornou přísadou např. do bylinkových koupelí či
bylinkových solí. Šípek je bohatý na vitamín C, ale v šípku
najdeme i beta karoten, třísloviny, vitamíny B, kyselinu
citronovou a jablečnou, slizy, cukry, pektin, flavonoidy,
draslík, vápník a další minerální látky.
Sbíráme šípky (nepravé plody) – Fructuscynosbati,
ideálně koncem září a v první ½ října, tedy v době jejich
dokonalé zralosti (červená, oranžová barva a tvrdé plody).
Je možné sbírat také šípky růže alpské (Rosa pendolina
L.) či růže svraskalé (Rosa rugosa L.) nebo růže trnité (Rosa
pimpinellifolia l.).
Sušení šípku – podle mých zkušeností je nejlépe sušit je
v troubě či sušičce, suším na 50° C, ale např. v Herbáři pánů
Janči a Zentricha doporučují sušení na 60–80° C. Šípek je
třeba sušit poměrně dlouho, i v sušičce či troubě to zabere
cca 10–14 hodin, ale vyplatí se to. Šípek obsahuje hodně
vitamínu C, ten se však bohužel při sušení značně ztrácí.
Poměr sesychání je cca 2:1. Dobře usušený šípek poznáte
tak, že je seschlý, má tmavě červenou barvu (oranžovou,
tmavohnědou), má nakysle svíravou chuť a svoji typickou
vůni.
Šípek a jeho dary můžeme využít např.:
Nejkvalitnější šípkový čaj – je mnoho receptů, jak si
uvařit dobrý šípkový čaj. Mně se nejvíce osvědčilo dát cca
hrst sušených šípků do studené vody (1 litr) a nechat stát
několik hodin (např. přes noc nebo od rána do večera
apod.). Ve chvíli, kdy si čaj chceme dopřát, tak tuto směs
ohřejeme, necháme pár minut probublávat a odstavíme.
Poté přecedíme a můžeme čaj popíjet.
Šípkový čaj (opakovaný výluh) – šípek má tu výhodu,
že velkou kvalitu má čaj, který děláme opakovaně. Tedy ve
chvíli, kdy jsme si z šípků udělali čaj, zalijeme opět šípkové
plody vodou a následně chvíli vaříme. Čaj z druhého
a třetího výluhu je nejkvalitnější; můžeme takto šípek
použít až 4x a pokud je čaj ze čtvrtého louhování již málo
silný, přidáme další bylinku – lipový květ, mateřídoušku
apod.
Čaj z okvětních lístků šípkové růže – i okvětní lístky
můžeme sbírat a z čerstvých nebo sušených si připravit
např. čaj. Ten je vhodný zejména při žaludečních křečích.
Šípkový likér dle Zentricha a Janči – litr rozmačkaných
šípků přelijeme litrem alkoholu a necháme stát 14 dnů
v teple. Poté přefiltrujeme a doplníme cukerným sirupem
z 500 gramů cukru a 1,5 litru vody. Pijeme 1 skleničku
denně. Je to výborný prostředek proti virům.
Šípkový likér dle babičky – 0,5 kg šípků zbavíme
stopek a bubáků, rozdrtíme je a přidáme k nim kousek
skořice, 5 hřebíčků, badyán, kůru z ½ citrónu a ½ pomeranče, vše zalijeme litrem alkoholu (vodka, slivovice
apod.) a necháme 3-5 týdnů stát. Poté přecedíme přes
plátýnko a přidáme cukerný roztok, který jsme připravili
z 1 litru vody a 350 g cukru.
Lahodná šípková marmeláda – 2 litry čerstvých šípků,
1¼ litru vody, ¼ kg třtinového cukru, 1 pektogel
Čerstvě nasbírané šípky umyjeme, odstraníme stopky
a „bubáky“. Semínka můžeme ponechat. Do velkého
hrnce dáme vařit šípky a ¼ litru vody, kterou postupně
podle potřeby přiléváme, tak, jak se vyvařuje. Voňavou
šípkovou hmotu vaříme se asi 1 hodinu, poté šípky

promačkáme šťouchadlem na brambory a propasírujeme
přes jemné síto. Propasírovanou hmotu dáme zpět do
hrnce, přisypeme cukr promíchaný s pektogelem, ještě
chvíli provaříme a plníme do sklenic. Kdo chce mít
marmeládu sladší, může přidat více cukru. Zavařujeme
po dobu 20 minut na 80°C.
Šípkový sirup – pokud jste nasbírali šípků hodně (za
což máte můj obdiv), tak si můžete udělat i šípkový sirup.
Půl kg šípků (mohou být i přemrzlé prvním mrazem)
zalijeme 0,5 litrem vody a přivedeme k varu. Vaříme
20 minut a přecedíme přes plátýnko. Poté ještě do horkého
přidáme 0,5 kg cukru či med, necháme rozpustit a hned
slijeme do lahví a dáme do chladu. Sirup je skutečně
lahodný a je možné jej používat jako lék, případně si z něj
udělat domácí šťávu a naředit vodou nebo jej využít jako
sladidlo do čaje.
Šípek je možné používat i dlouhodobě, žádné nežádoucí účinky nebyly prokázány.
převzato

JÓGA OPĚT NA DESNÉ
Od úterý 13. 9. opět probíhají
lekce jógy v naší posilovně.

Cvičení je každé úterý
od 18.00 do 19.30 hod.
S sebou potřebujete pouze dobrou náladu a odhodlání
věnovat se sami sobě, pak ještě teplé ponožky
a mikinu na relaxaci.
Podložky přiveze cvičitelka Anička Doubravová.
Na každou lekci je nutné si rezervovat místo na
www.omysl.cz, nebo SMS na tel. 775 965 126.
Cena 1 lekce = 50 Kč, bude možné pořídit si
permanentku.

Těšíme se na Vás 

Vánoční koncert Dolnovanky
Srdečně zveme na vánoční koncert dechové hudby
Dolnovanky, který se bude konat 20. prosince 2016 od
19.30 hodin ve Smetanově domě v Litomyšli.
Na programu zazní nové skladby dechové a vánoční
hudby v podání Dolnovanky. Vzácným hostem, který si na
nás udělal čas, bude trumpetista, kapelník bývalé brněnské Moravěnky a sólista Městského divadla v Brně,
Jaroslav Jiráček. Vstupenky na koncert seženete v předprodeji na Obecním úřadě v Desné. Více informací, nejen
o koncertech, najdete na www.dolnovanka.cz.
Budeme se těšit.
Petr Čermák

Moštování ovoce
ZO Českého svazu zahrádkářů Dolní Újezd
zahajuje dne 17. září 2016 moštování ovoce.
Moštovat se bude každou sobotu do odvolání
v době 8.00 - 14.00 hodin (tel. 603 301 826)
7

Pro podzimní zamyšlení

Dvakrát zachráněn
protější stěnu. Moje tělo a paže vytvořily kříž. Co mne
zdrželo, abych neskočil do vody, nevím. Když jsem se
díval na svůj stín, vybavil se mi Ježíšův kříž. Nebyl jsem
věřící, ale jako dítě jsem se naučil písni, jejíž slova mi přišla
na mysl: On zemřel na kříži za mé hříchy. Jeho smrt mi
otevřela nebe. Děkujte Bohu, vy, kteří jste zachráněni krví
Ježíšovou.
Ani nevím, jak dlouho jsem tam stál a proč jsem nakonec
do vody neskočil. Pak jsem sešel z můstku a zamířil ke
schodům, které vedly do vody. Sestupoval jsem a místo
abych pocítil vodu, stál jsem na suchém dně bazénu. Bez
mého vědomí byla voda při čištění vypuštěna. Kdybych
seskočil z můstku, stálo mě to život.
Náhle jsem si uvědomil, že ten podivný stín kříže na zdi
mě zachránil před jistou smrtí. Byl jsem Bohu tak vděčný,
že jsem v tu chvíli poklekl a prosil Boha za odpuštění, že
jsem o Něj dosud nestál, zatímco On mě nikdy neopustil.
Té noci jsem prožil dvojnásobnou záchranu. Záchranu
svého těla a záchranu své duše pro věčnost. Od té doby
jsem si osvojil tento zvláštní zvyk – vnořit svou nohu do
vody dříve, než bych do ní skočil.

Před časem jsem v jedné staré knize našla vložený
zažloutlý list papíru. Byl na něm neuvěřitelný příběh,
který mě velmi zaujal. Myslím, že upoutá i další lidi,
a proto vám je posílám.
Můj přítel si jednou týdně chodíval zaplavat večer na
plovárnu. Vyprávěl mi o jednom muži, který už dlouho
upoutával jeho pozornost. Pokaždé, když se objevil na
plovárně, přišel k okraji bazénu a ponořil do vody jednu
nohu. Pak vystoupil na nejvyšší skokanský můstek, skočil
do vody a plaval znamenitým stylem. Můj přítel dlouho
nemohl pochopit tento začátečnický zvyk u jinak vynikajícího plavce, zvláště když viděl jeho nenapodobitelné
výkony. Jednoho večera se ho na to zeptal. „Stalo se to
mým zvykem“, řekl muž, „ale není to bez důvodu.“
Vyprávěl, že byl učitelem plavání ve sportovní škole.
Téměř každý den byl na plovárně a znal tu každé místo.
Jedné noci nemohl usnout a tak se rozhodl, že si půjde
zaplavat.
Šel tedy na plovárnu, ale nerozsvítil, protože se tu dobře
vyznal. Navíc měsíční světlo prosvítalo skleněnou
střechou. Dál vyprávěl: „Když jsem stál na skokanském
můstku, všiml jsem si, jak měsíční světlo vrhá můj stín na

Pokojné podzimní dny přeje redakce Deseňáčku

Pamětní kniha obce Desné
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pokračování příště

Co si zkusit vyrobit vlastního draka?
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Pískovcové skalní obydlí
Již se stalo pravidlem, že
6. července jdeme na společnou
vycházku. Tak se stalo i letošního
roku. Ráno jsme odjeli linkovým
autobusem do Proseče. Pak již pěšky
směrem k Boru, kde jsme odbočili
k Dudychově jeskyni. Směrovky nás dovedly k pískovcovým skalám, kde je úzká skalní průrva s vytesanými
schody nepříliš pohodlnými. Dostat se k jeskyni není až
tak jednoduché. Uznání si zasloužil Jiří Kvapil se starším
synkem Kubíkem, jediní měli odvahu a chuť k jeskyni
vylézt. Pak již následoval návrat do Boru a pokračování
kolem pěkných vodních nádrží ve vesnici ke skalnímu
útvaru Kolumbovo vejce. Tento název se vztahuje
k vyprávěné historce o mořeplavci Kryštofu Kolumbovi:
Po jedné z objevných cest byla uspořádána slavnostní
hostina na cestovatelovu počest. Jeden z přítomných
prohlásil, že tato cesta v podstatě nebyla nijak obtížná.
Kolumbus v reakci na to vzal vejce a požádal dotyčného,
aby se pokusil vajíčko postavit na špičku. To se ale nepodařilo žádnému z účastníků hostiny. Kolumbus vzal vajíčko,
lehce naťuknul špičku vajíčka a pak ho bez potíží postavil
na špičku s poznámkou: „Když vím jak na to, je to skutečně jednoduché!” Skalní útvar skutečně připodobňuje
postavené vejce na špičku. Je to jedno připodobnění
názvu. Po rozbalení svačiny a posilnění se vracíme zpět až
na značku směřující ke Zderazi. Cestou s obdivem
sledujeme nádherné pískovcové skály v lesním prostředí.
Ochutnáváme borůvky, které se nám nabízejí kolem
pěšiny a kterých se zdá být dost. Zajímavosti obce Zderaz
jsou pískovcové skalní sklepy, z nichž některé sloužily
i k bydlení těch nejchudších. Jedná se o obydlí vytesané do
skály. Těchto sklepů prý mělo být kolem padesáti, některé
mají i více místností. Přístupných veřejnosti jsou dnes
pouze dva. Ostatní jsou v soukromém držení, některé ve
špatném stavu i zasypané. Některé sloužily i jako kryty
v době válek. Ve skalním bytě bylo v zimě teplo a v létě
chladno. Pískovec je dobrý izolační materiál. Nedaleko

jsme navštívili Zderazský domeček, v němž je minimuzeum. Vzniklo z bývalé obecní sběrny mléka. Shromažďuje
staré zemědělské nářadí, nástroje a historické předměty,
dokumenty a fotografie.
Zastavujeme se ještě v nedalekém kulturním a společenském areálu, na kterém se při budování podíleli hlavně
místní hasiči. Pak již postupujeme směrem k Proseči.
Obdivujeme přírodu u zatopeného kamenolomu.
Nádherný pohled na jezero uprostřed lesů a skal. Přímo
stvořené pro fotografování a koupání, které zde však je
zakázané. Pak již pokračujeme směrem k Proseči, kde
v restauraci u Toulovce máme zajištěn oběd. Zpět
k domovu cestujeme opět linkovým autobusem. Z této
cesty máme mnoho pěkných vzpomínek i fotografií.
Pochodu se zúčastnilo 24 zájemců, včetně 4 dětí.
Nejmladšímu účastníku Honzíkovi bylo 6 roků. Děkujeme
za pečlivou přípravu organizátorům a účastníkům za
potřebnou dobrou náladu i za zájem o společnou pěší
turistiku.
Oldřich Kladivo
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Táboření mladých hasičů
Letošní tábor mladých hasičů SDH Desná se konal
v termínu 16. – 20. července. Tábořili jsme opět v našem
oblíbeném areálu v Borovnici. Pro děti jsme opět měli
připravenou spoustu zábavných her a soutěží na téma
Z pohádky do pohádky. Náš tábor navštěvovala pohádková bytost, která zanechávala dětem indicie, podle nichž
měly děti uhodnout, o kterou pohádkovou postavu se
jedná. Letošní tři týmy dětí – Jelimáni, Rakeťáci a Hálí,
bélí, zélí - spolu dobrovolně spolupracovaly. Proto na
konci snadno odhalily, že naší pohádkovou bytostí byl
princ Bajaja, který jim poté předal mapu ke svému pokladu. Zároveň se konal během našeho tábora také první
ročník Borovnice festu a věříme, že si tento „festival“ udrží
tradici i do dalších let. Letošní tábor byl celkově velmi
vydařený z pohledu vedoucích i dětí a všichni jsme
odjížděli domů plni dojmů a pozitivní energie.
Už nyní vymýšlíme téma a termín na příští léto a velmi
se těšíme.
Věra Rosypalová

Výjimečný dvojitý úspěch
V neděli 26. června se naše týmy žen a mužů zúčastnily
okresního kola v Kamenci u Poličky. Z mého pohledu
nejnapínavější a nejúspěšnější soutěž posledních let.
Počítání časů, počítání pořadí, nekonečné čekání na
výsledky ostatních týmů, vzrušující průběh do poslední
disciplíny doprovázené dobrou náladou a partou nezažijete každý den. Zatímco naše ženy postoupily na krajské
kolo z prvního místa, muži z druhého, ale o to větší byla
radost z postoupení, protože se muži probojovali na
krajské kolo po pěti letech! Oslavu tohoto postupu
nezapomene mnoho z nás…
Krajské kolo se konalo 30. července v Pardubicích.

Zatímco naše ženy vybojovaly třetí místo, naši muži místo
páté. Výsledky pěkné, nicméně ne úplně vypovídající.
Bohužel, díky laciným chybám to dopadlo tak, jak
dopadlo. Nutno dodat, že kdyby naše ženy závodily
s vervou a tréninkovým nasazením jako většina mužů,
dařilo by se mnohem lépe. Bohužel, zatímco muži
s věkovým průměrem okolo 30 let závodí často na hranici
svých možností. Naše ženy většinu své energie věnují
pouze útokům v Okresní lize Svitavska. Škoda! Ale je před
námi konec sezóny a dlouhá zima, kdy lze neztratit
kontakt se sportem a natrénovat stovky, které nám nejdou.
Rád bych se zase podíval na republiku…
Martin Lipavský

DESEŇÁČEK, zpravodaj obce Desná. Vychází 4x ročně. Vydává Obecní úřad Desná, 570 01, IČO: 579483, tel. č. 461 631 262,
e-mail: ou@obecdesna.cz,www.obecdesna.cz. Evidováno Ministerstvem kultury České republiky pod evidenčním číslem MK ČR E 13278. Na vydání
se podíleli: Anna Šimková, Miluše Řehůřková, Ludmila Flachová, Oldřich Kladivo, Stanislav Tomšíček a Josef Jebousek. Náklad 160 výtisků. Bezplatné.
Neprošlo redakční jazykovou úpravou. Vydáno k 30. 9. 2016. Periodický tisk územního samosprávního celku. Tisk AP tiskárna Osík.

