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Naučnou stezkou po obci Dolní Újezd
s pěkným asfaltovým povrchem přicházíme do údolí řeky
Desné, kde je umístěn areál čističky odpadních vod. Zde
nás již očekával odpovědný vedoucí pan L. Jareš. Jeho
výklad se týkal jak průběhu výstavby, tak i provozu
čističky pro celou obec Dolní Újezd. Čistička je citlivě
začleněna do krajiny a okolí osázeno keři a stromy.
Následuje krátké zastavení u vyschlé studánky "U Dubu", kde si rozbalíme svačiny a krátce si odpočineme.
Nedaleko odtud stávala panská myslivna. Panstvo se zde
scházívalo při začátku honů lovné zvěře, které zde bývalo
dostatek. Honů se někdy účastnila i hraběnka, žena Jiřího
Kristiána z Valdštejn-Vartemberku a právě pro ni byly
zbudovány tzv. "Hraběnčiny schody" v příkrém svahu na
cestě od panského dvora dolů do údolí a mostek přes řeku.
Dnes se dochovala pouze lávka, ale schody již ne.
Pokračujeme sídlištěm pěkných rodinných domků
v Bořkově. Dále procházíme kolem "Bílého domu", kde
jsou kanceláře ZD. Přicházíme do areálu střediska ZD
a k obilním silům s možností výstupu na věže a nádherného rozhledu po okolí. V sousedství sil jsou kolny pro
moderní zemědělskou techniku, kde nás očekával vedoucí
střediska pan Ing. V. Rejman a ochotně informoval
o technologii uskladňování a dosoušení obilí v těchto
silech a o historii i současném hospodaření Zemědělského
družstva Dolní Újezd a odpovídal na dotazy.
Na závěr se zastavujeme v místní restauraci "Na
Rovince", kde jsme si mohli vzájemně sdělit své zážitky
z této vycházky, kterou lze hodnotit jako velmi zdařilou.
Za pečlivou přípravu musíme poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci. Celkem se v pořadí již
26. vycházky zúčastnilo 25 příznivců pěší turistiky. Nejmladšímu účastníkovi bylo 11 let a nejstaršímu 80 let.
Účastníci byli nejen z Desné, ale i z Poříčí, Dolního Újezdu
a i z Litomyšle.

Za pěkného počasí jsme se v den státního svátku
8. května 2019 vydali na další společnou vycházku.
Pořadateli byla tentokrát vybrána trasa po Naučné stezce
obcí Dolní Újezd. Po celý den nás doprovázel historik pan
Zdeněk Holub. Upozorňoval během vycházky na mnohé
pamětihodnosti a zajímavosti této obce. Naše první
zastávka byla návštěva Vesnického muzea. Mohli jsme si
prohlédnout různé stroje a nástroje našich předků, které se
používaly při práci na poli, v hospodářství i v domácnosti,
též i nástroje místních řemeslníků.
Po prohlídce muzea sestupujeme do údolí po "Trávničkově úvozu". Zde již jsou informační tabule o místní fauně
a flóře. Ta nás mj. informuje, že je zde skála s názvem
"U černé ruky". Název je odvozen od příběhu skřítků
Suchopára a Újezdníčka. Je zde i upravené odpočívadlo
s lavičkami a okolí osázeno růžemi a jinými vhodnými
dřevinami. Na stromech jsou rozvěšeny budky pro
hnízdění ptáků. Po stráni úlky pro čmeláky a úkryty pro
ostatní hmyz a motýly. Pak již scházíme do údolí
k "Pražskému mostu", který byl postaven roku 1868.
Původně byl osazen pískovcovými sochami světců sv.
Václava, sv. Vojtěcha, sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa.
V druhé polovině minulého století musely být sochy
sejmuty, protože se zvýšil provoz rozměrných a těžkých
nákladů na příliš úzkém mostě. Došlo též i k neuváženému svržení sochy sv. Josefa do řeky, kde se rozbila na
několik kusů. Až v roce 2004 byla socha restaurátorem
opravena a prozatímně umístěna v chodbě zdejšího
muzea. Ostatní tři sochy jsou umístěny v chodbě budovy
Obecního úřadu a pošty.
Pokračujeme do příkrého svahu směrem na Pazuchu.
Pak již procházíme kolem znovuobnovené lipové aleje
dříve zv. "Kostelní". Po asi kilometrovém pochodu po cestě

Oldřich Kladivo
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Novinky z desenské školičky
a soutěží. I když na opékání špekáčků nedošlo, protože
nám počasí nepřálo, celý den jsme si pěkně užili.
V pátek 3. května proběhl ,,Den otevřených dveří“.
Navštívili nás rodiče s dětmi, které do naší školičky
nastoupí od září.
Na středu 15. dubna jsme pro maminky připravili
besídku s posezením ke Dni matek. Po pásmu básniček,
písniček a tanečků rozdaly děti svým maminkám kytičku,
drobné dárečky a také samozřejmě velikou pusu.
Od dubna do června se starší děti účastnily plaveckého
výcviku v Poličce.
I na červen jsme měli naplánováno mnoho zajímavých
akcí: Den dětí na školní zahradě, divadýlko v MŠ: ,,Sarka
Farka“, účast předškoláků na ,,Sportovních hrách pro
mateřské školy v Litomyšli a také akci ,,Den s Integrovaným záchranným systémem“.
Oslavili jsme narozeniny dětí narozených v jarních
měsících, radovali jsme se z výletu do záchranné stanice
Pasíčka a úplně poslední akcí je pak ,,Rozloučení
s předškoláky“.

Tak se nám zase sešlo léto s létem. Školní rok utekl jako
voda a prázdniny jsou již za dveřmi. Jako každý rok jsme
se i letos v jarních měsících zúčastnili mnoha kulturních
i sportovních akcí.
Dne 19. března se v naší školce uskutečnil vzdělávací
program „První pomoc“. Zajímavé a poučné povídání
s názornou ukázkou pomoci nemocnému děti velice
zaujalo.
V měsíci dubnu se děti ze třídy „Koťátek“ opět zúčastnily výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“.
Velice dobře se v okresním kole umístili Péťa Dvořák,
Kryštůfek Valentín a Kačenka Daněčková. Kačenka se
umístila i v krajském kole na krásném 3. místě.
Dne 11. dubna k nám do školky přijelo divadélko JoJo
zahrát pohádku „Trampoty čarodějky Čarymůry“. Veselý
příběh se dětem moc líbil a s nadšením se zapojily do děje.
Ještě tento den v odpoledních hodinách proběhlo „Tvoření
s rodiči“. Děti spolu s maminkami a tatínky vyráběly
drobné velikonoční dekorace. Tato akce je všemi zúčastněnými velmi oblíbená.
25. dubna jsme se vypravili do Smetanova domu
v Litomyšli na divadelní představení pohádky „Pejsek
a kočička“. Musíme naše - vaše děti moc pochválit jak
vzorné jsou publikum. Pozorně sledují děj a chovají se
hezky. Dokonce si i některé děti zahrály společně s herci na
jevišti.
V pátek 30. dubna se naše školka zaplnila malými
čaroději a čarodějkami – začal čarodějnický rej plný her

text: Dagmar Sedláčková, učitelka MŠ
foto: Nikola Kvapilová, Anna Veselíková

„Všem přejeme krásné léto plné pohody,
odpočinku a pestrých zážitků.”
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Jubilea

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 28. 3. 2019

V tomto čtvrtletí oslavili:
Ludmila Nádvorníková
Romana Boháčová
Zdeněk Mach
Petr Bobek
Zdeněk Šimek
Hana Flídrová
Pavel Bartoš
Jan Kysilka
Oldřich Kladivo
Čeněk Čermák
Marie Voříšková

Zastupitelstvo obce Desná mimo jiné projednalo
a schválilo:
- střednědobý výhled rozpočtu obce Desná
na rok 2019 – 2021
- rozpočet obce Desná na rok 2019, v příjmech
6 367 400 Kč, ve výdajích 6 664 200 Kč a ve financování
296 800 Kč
- střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Desná
na rok 2019 – 2022
- rozpočet Mateřské školy Desná na rok 2019
- poskytnutí finančních příspěvků na rok 2019
- poskytnutí individuální dotace dotace z rozpočtu obce
na provoz prodejny
- převedení výsledku hospodaření Mateřské školy
v Desné za rok 2018 ve výši 6 017,26 Kč do rezervního
fondu
- prodej obecního pozemku p. č. 639/13 o výměře 81m2
dle geometrického plánu č. 237-96/2018 p. Blance
Lipavské
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Desná – Cikov,
VN3880 – obnova vn
- smlouvu o dílo na „Stavební úpravy hasičské zbrojni
ce Desná – výměna střešní krytiny
- smlouvu o poskytnutí dotace z Programu „Podpora
výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ na „Podporu výuky bezpečnosti
a ochrany dětí v silničním provozu v obcích Desná
a Poříčí u Litomyšle“

Narození
Adam Jareš

Dětský den Mikroregionu Desinka
Dne 7. 6. 2019 proběhl tradiční Dětský den svazku obcí
Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka aneb putování naším
krajem. Soutěž se konala ve Vidlaté Seči za ideálního
počasí. Soutěžilo se v 5 členných družstvech, v kategoriích
starších (6.–9.třída) a mladších (1.–5. třída) žáků, chlapci
i dívky společně. Přiližně tříkilometrový se 13 stanovišti
s různými vědomostními i zdatnostními soutěžemi jsme
zvládli s úspěchem a bez jakéhokoliv zranění. Po společném obědě proběhlo vyhlášení výsledků. V kategorii
mladších žáků jsme obsadili 9.–10. místo. Starším žákům
gratulujeme k 1. místu. S pohárem a hodnotnými cenami
jsme se šťastně vrátili do svých domovů.
Jaroslav Kladivo

Výsledky voleb do Evropského
parlamentu v obci Desná
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů:

267

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:

97

Počet odevzdaných úředních obálek:

97

Počet platných hlasů ve volebním okrsku:

96

Volební účast v obci Desná:

50 let
50 let
55 let
55 let
60 let
65 let
65 let
70 let
Všem oslavencům
80 let přejeme do dalších let
83 let mnoho zdraví a dobrou
90 let
životní pohodu.

36,32 %

1. Křesťanská a demokratická unie – ČSL

44 hlasů

2. ANO 2011

12 hlasů

3. Česká pirátská strana

11 hlasů

4. Starostové (STAN) s region. partnery a TOP 09

9 hlasů

5. Svoboda přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

5 hlasů

6. Občanská demokratická strana

4 hlasy

7. Komunistická strana Čech a Moravy

4 hlasy

8. HLAS

3 hlasy

9. Česká strana sociálně demokratická

Zastupitelé obce
a redakce Deseňáčku
přejí všem občanům
příjemně prožité
období prázdnin a dovolených.

1 hlas

10. Vědci pro Českou republiku

1 hlas

11. TVŮJ KANDIDÁT

1 hlas

12. Strana soukromníků České republiky a NEZÁVISLÍ

1 hlas
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Významné životní jubileum

Všeobecný praktický lékař

80 let života oslavil 3. června p. Oldřich Kladivo. Není na
Desné (a v širokém okolí) snad nikdo, kdo by neviděl
alespoň nějakou z jeho nepřeberného množství fotografií
pořízených z různých akcí konajících se jak v naší obci, tak
i v sousedních obcích a takřka v celém okrese.
Jeho pole celoživotní působnosti je široké. Mimo
vynikající profesní práci v zemědělství je dlouholetým
členem myslivců, včelařů a hasičů, má rád historii, hlavně
hasičskou. Je tvůrce zmapování staré hasičské techniky,
charakteristik hasičských sborů a praporů v okrese
Svitavy a zdokumentoval mnoho událostí, včetně vydání
almanachů hasičů, včelařů, obce a zemědělského družstva.
Je členem Okresní odborné rady historie a muzejnictví,
zástupce vedoucího Aktivu Zasloužilých hasičů Okresního sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska a výborným
kronikářem desenských hasičů. V celorepublikové soutěži
kronikářů se umístnil na druhém místě.
Při příležitosti životního výročí byl oceněn Záslužným
řádem krajského sdružení Pardubického kraje.
Je zakládajícím členem Přátel pěší turistiky na Desné,
kde se aktivně spolupodílí na pořádání výšlapů po okolí.
Každoročně pořádá besedu této neformální skupiny
občanů v pohostinství Pod hájem a dává při ní nahlédnout
svými fotografiemi do minulosti dávné i nebližší.
Za toto všechno životní snažení Ti Oldřichu děkujeme
a do dalších let přejeme, ať máš stále radost z práce
a inspiraci k dalšímu tvoření velkého dokumentárního
díla. Děkujeme za pěkné články v tomto Deseňáčku
a těšíme se, že jich bude ještě pěkná řádka. Díky za pravidelně obměňované obrázky v obecní skříňce, které k sobě
táhnou každého, kdo prochází po silnici.
Ze srdce přejeme, abys nadále v plné životní síle užíval
radost a štěstí v kruhu rodinném a zvláště všech pravnoučků.
všichni přátelé a kamarádi

MUDr. Pavel Jílek
Zdravotní sestra: Monika Tašnerová
Tel.: +420 461 631 114
Odběry krve jsou prováděny v pondělí, ve středu
a v pátek v době 7.00 - 7.30 hod., k odběrům krve
se objednávejte u sestřičky.

ORDINAČNÍ HODINY
POZOR ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN

PO

7:30–10:00 pro nemocné
10:00–12:00 pouze pro objednané

ÚT

7:30–12:00 pouze pro objednané
13:00–18:00 pro nemocné

ST

7:30–10:00 pro nemocné
10:00–12:00 pouze pro objednané

ČT

7:30–10:00 pro nemocné
10:00–12:00 pouze pro objednané
13:00–15:00 pouze pro objednané

PÁ

7:00–10:00 pro nemocné
10:00–12:00 pouze pro objednané

Pacienti s akutním onemocněním budou ošetřeni v době
určené „pro nemocné“.
Pro pacienty přicházející ke kontrole v pracovní
neschopnosti nebo vyžadující předepsání receptů je
rovněž určena doba „pro nemocné“.
Ordinační doba „pouze pro objednané“ je vyhrazena
pouze pro pacienty pozvané na určený čas k časově
náročnějším vyšetřením (preventivní prohlídky, prohlídky do zaměstnání, předoperační vyšetření, návrhy na
lázeňskou péči, pravidelné kontroly diabetiků, vypsání
formulářů pro účely OSSZ - invalidity, závislost apod.).
Bez objednání budou tyto odkladné úkony provedeny
pouze výjimečně, pokud to umožní aktuální situace
v ordinaci.
Doba mimo uvedené hodiny je vyhrazena pro návštěvní službu a administrativní činnost. Ošetření je možné jen
po předchozí domluvě.
V případech, které nesnesou odkladu (nebezpečí
ohrožení života), je nutné volat Rychlou záchranou
pomoc telefon 155.

POZVÁNKA NA POUŤ
Poutní mše svatá
se bude sloužit v kapli
sv. Petra a Pavla v neděli
30. června 2019 v 11 hodin.
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Vyjádření petičního výboru
k záměru výstavby depolymerizační jednotky
Firma Lamione SE se vyjádřila, že naše petice byla
víkendovou záležitostí a naše stanoviska jsou neodborná.
S tím nemůžeme souhlasit. Naše odborná argumentace
dle stanovisek a vyjádření celé řady odborníků, byla
v mnoha případech pravdivá a nehysterická. V projektu
není nijak řešen vznik a nakládání s vysoce toxickými
látkami a jejich vliv na životní prostředí, podzemní vody
a omezení zápachu. A pokud firma chystá takto velký
projekt řádově roky, jak to, že občané se toto dozvěděli ve
chvíli, kdy investor požádal o povolení stavby?
Oslovili jsme poměrně velkou skupinu chemiků
z Chemicko-technologické fakulty a ti, byť v šibeničním
čase, se k problematice této technologie vyjádřili. Velmi si
vážíme jejich ochoty, nezištnosti a vysoké erudice. Chtěli
bychom vyzdvihnout obětavost doc. Weidlicha, Ing. Jany
Machotové, Dr. Lucie Stříbrné a prof. Šnupárka z Univerzity Pardubice. Kromě této skupiny odborníků jsme
kontaktovali i doc. Kutu a Ing. Klejcha z VŠCHT Praha,
prof. Jiřinu Jílkovou z UJEP a další..
Postřeh Ing. Machotové: Jen mě zaujala % pyrolýzního
plynu, trochu mi to připomíná plnění socialistických cílů.
Pokud je v této kvalitě zpracována i ostatní část technické
dokumentace, taky bych měla obavu, jak to celé dopadne…
Doc. Kuta mi sdělil, že sice problematice depolymerizace fandí, ale jako metoda likvidace ojetých pneumatik je

zatím ekonomicky neudržitelná. Všude ve světě končí,
když skončí dotace..
Důležité připomínky vznesl doc. Weidlich, který
vyučuje ekologické aspekty chemických technologií
včetně nakládání s použitými materiály, pyrolýzu
a zplyňování.
Tyto materiály byly předány starostům Čisté a Litomyšle a byly podkladem pro jednání na krajském odboru
Životního prostředí, které proběhlo 12. 6. i s naší účastí
a přineslo velmi dobrý výsledek pro nás všechny, kteří
fandí moderním technologiím, ale také se nechtějí stát
experimentální laboratoří.
Krajský úřad se již nyní může vyjádřit k tomu, zda
zjišťovací řízení bude či nebude probíhat. A to na základě
podnětu od žadatele (investor – společnost Lamione SE),
k čemuž jej vyzve místně příslušný stavební úřad. Návrh
předkládá žadatel, nicméně Ministerstvo životního
prostředí, resp. Krajský úřad si v rámci svého posuzování
vše ověřuje a koriguje. Zatím žádné oficiální zjišťovací
řízení neproběhlo. Aktuálně je celý proces v počátcích.
Hlavní koordinaci postupu bude mít na starosti stavební
odbor Městského úřadu Litomyšl. V každé fázi bude obec
Čistá automaticky oslovena k případným vyjádřením
a stanovisku.
Mgr. Martina Kunderová

Petice je i nadále k podpisu na OÚ v Desné!

Nové auto z Tříkrálové sbírky
Již před samotným uskutečněním Tříkrálové sbírky
2019 jsme Vás informovali, že hlavním záměrem bude
nákup nového automobilu pro ošetřovatelskou službu –
pro sestřičky, které vykonávají ve spádových obcích
domácí zdravotní péči na základě ordinace praktického
lékaře nebo lékaře při propuštění z nemocnice.
Jsme rádi, když naše služební vozidla slouží tak jak mají
a můžeme být včas u našich klientů a pacientů. Ale
nastávají časté situace, kdy se musí řešit i opravy a proto
jsme s vděčností uvítali do našeho vozového parku nový
vůz Renault Clio.

Velice Vám děkujeme za finanční podporu, sami
bychom jeho koupi nebyli schopni ufinancovat vzhledem
k současné finanční situaci v domácí zdravotní péči.
Mohli jste zaznamenat, že zdravotní sestry poskytující
domácí zdravotní péči na sebe začátkem dubna upozornily tím, že si připnuly červenou mašli jako symbol svých
požadavků – svázanost se svými pacienty, ale i zároveň
symbol svázaných rukou, které při tom mají. Sestřičky
provádějí lékařem předepsané výkony, ale až o rok později
zjistí, kolik z nich dostanou nebo nedostanou proplacených od zdravotních pojišťoven.
Proto jsme vděční za každý finanční příspěvek a ještě
jednou chceme poděkovat všem, kteří mají podíl na tom,
aby se vůbec mohla Tříkrálová sbírka uskutečnit –
vedoucím skupinek, rodičům i dětem, duchovním
správcům našich farností, starostům obcí.
Veškeré pomoci si velice vážíme, proto jsme cítili
potřebu nějak více poděkovat dětem, které koledují za
každého počasí. Díky finanční podpoře okolních obcí se
nám podařilo s kinem Litomyšl domluvit v únoru promítání animovaného filmu Yeti: Ledové dobrodružství.
Z reakcí dětí jsme poznali, že se jim tato odměna líbila
a organizace této akce měla smysl.
Přejeme všem krásné prožití letních dnů plných
sluníčka a odpočinku a děkujeme za Vaši přízeň.
Farní charita Dolní Újezd
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Informace o možnosti využívání nového hřiště TJ Horní Újezd
Víceúčelové hřiště je určeno k provozování aktivního
odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin.
Hřiště bylo vybudováno v roce 2018 pro členy TJ Horní
Újezd, zájemce o sport z obce Horní Újezd a okolí a pro
návštěvníky obce.
Hřiště slouží ke sportovní činnosti (tenis, fotbal,
volejbal, nohejbal, florbal, házená).
Provozovatel umožní zapůjčení fotbalových míčů,
tenisových míčků a sítí pro všechny druhy sportů.
Za plynulý provoz hřiště zodpovídá správce hřiště
p. Alena Chadimová, Horní Újezd č. p. 3, tel. 739 431 679.
Provozní doba hřiště není blíže upravena, pouze je
nutné respektovat zákaz rušení nočního klidu, to znamená, že sportovat je možno od 6 do 22 hodin.
Rezervaci lze zajistit u správce hřiště na tel. 739 431 679
A. Chadimové, nebo na tel. číslech 602 487 200 – starosty
obce R. Boštíka, 603 281 261 – J. Kučery, kde obdržíte další
informace. V případě nedostupnosti uvedených čísel
volejte 724 362 408 – Zdeněk Beneš.

Vybíráním poplatku je pověřen správce hřiště. Při
rezervaci je objednatel povinen uvést jméno a příjmení.
CENÍK
Pronájem hřiště: 50 Kč/ 1 hodina
Členové TJ Horní Újezd a děti do 15 let z obcí Horní
Újezd, Desná, Poříčí a Budislav mají vstup zdarma.
Zapůjčení tenisových míčků a míčů
pro vybraný druh sportu: 25 Kč/ 1kus
Kompletní provozní řád víceúčelového hřiště
TJ Horní Újezd najdete pod následujícím odkazem.
http://www.tjhorniujezd.cz/wpcontent/uploads/2019/04/Provozní-řád-UMT.pdf

Fotbalové jaro v TJ Horní Újezd
Starší přípravka
V jarní části této sezóny, kterou jsme opět odehráli
společně s kluky z Morašic, nás čekalo celkem 7 turnajů,
které jsme postupně odehráli v Cerekvici, Němčicích,
Morašicích, Opatově, doma na Horním Újezdě,
Jaroměřicích a Janově. Sehráli jsme celkem 21 zápasů
s bilancí 12 výher, 7 porážek a 2 remízy. Vstřelili jsme
celkem 104 branek, obdrželi 63. V žádném turnaji jsme
neskončili na posledním čtvrtém místě, 1x jsme byli na
místě třetím, 5x jsme obsadili 2. místo a turnaj v Morašicích
jsme po výborném a bojovném výkonu vyhráli.
Z výsledků vyplývá, že jsme rozhodně nezklamali a patřili
určitě do té lepší poloviny týmů, které nastupovaly v této
soutěži. Toto se potvrdilo i na finálovém turnaji v Březové,
kde jsme v konkurenci 11 týmů obsadili pěkné 5. místo.
Celou sezónu nás provázela hojná účast na trénincích
a zápasech, což je první předpoklad k výsledkům, kterými
jsme se prezentovali. Trochu jsme měli problém s kolektivním pojetím hry, většina kluků chtěla hrát za sebe
a prosazovat se individuálně, což se ne vždy podařilo. Na
druhou stranu všichni vědí, že když začnou poslouchat
pokyny trenérů a začnou bojovat, tak je v jejich silách
otáčet a vyhrávat zápasy.
Kluky fotbal baví a to je důležité pro jejich další
fotbalový růst, který u Ondry Žďáry, Matěje Kopeckého,
Vojty Paťavy, Petra Řejhy, Jindry Mičíka, Jana Flídra,
Martina Flídra a Petra Boštíka bude pokračovat v kategorii
mladších žáků. Celému týmu děkuji za poctivou tréninkovou docházku a předvedené výkony a všem přeji další
úspěšnou fotbalovou sezónu, ať již v kategorii starší
přípravky nebo mladších žáků, a hlavně ať je provází
radost z fotbalu. Velké poděkování patří také rodičům za

Mladší přípravka
Po kvalitní zimní přípravě jsme byli zvědaví, jestli naši
hráči dokáží navázat na výbornou podzimní část soutěže.
To se bohužel úplně nepodařilo, jaro neproběhlo z hlediska předváděné hry ani dosažených výsledků úplně podle
představ trenérů. Ze sedmi turnajů okresní soutěže jsme
třikrát brali první místo, dvakrát druhé a dvakrát třetí.
Turnaje se účastní čtyři družstva. Nejvíce nás potěšily
turnaje v Němčicích a v Čisté, naopak největším zklamáním skončilo naše vystoupení na předposledním klání na
domácím hřišti.
Všechno to ale přebil závěrečný Pohár Okresního
fotbalového svazu Svitavy, který se pro všechna mužstva
konal v Jevíčku. Na něm jsme nejprve porazili všechny
soupeře v základní skupině, poté jsme si ve finále poradili
s Čistou a přivezli domů cennou trofej.
Do starší přípravky odchází Kryštof Tomšíček, Honza
Kvapil, Matyáš Bulva, Štěpán Řejha, Pepa Rosypal
a Matouš Zach, všem jim patří poděkování za předváděné
výkony a doufám, že kluci budou úspěšně pokračovat.
O tým se v uplynulé sezóně staral Mgr. Zdeněk Beneš,
Zdeněk Beneš st. a Jarda Chaun. Tito trenéři zároveň
zajišťují chod fotbalové školičky, kde začínají s fotbalem
naši nejmenší. Vzhledem k tomu, že všichni tři trenéři jsou
členy výkonného výboru a mají tak kromě trénování
v oddíle minimálně ještě jednu další funkci, jedná se
o desítky hodin měsíčně, které obětujeme bez nároku na
jakoukoliv odměnu. Pevně proto doufám, že naše úsilí
nepřichází vniveč.
Mgr. Zdeněk Beneš
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perfektní spolupráci a celému vedení TJ Horní Újezd za
vytváření podmínek, ve kterých jsme mohli trénovat
a hrát. Mnohé týmy nám toto prostředí záviděly.
František Bartoš

Starší žáci
Další sezóna společného souklubí s Morašicemi
přinesla velké zlepšení ve hře, kde můžeme být opravdu
spokojeni. Naopak jsme se velmi trápili se zakončováním
šancí. V mnoha zápasech jsme proto byli lepším týmem
a nakonec odešli poraženi. Soutěž ukončíme v polovině
tabulky, ale podle předváděné hry je to trochu zklamání.
Do jarní části jsme nastupovali bez Elišky Chadimové,
která přestoupila do Moravské Třebové. Po sezóně do
dorostu přechází pět kluků, naopak z mladších žáků
přijdou tři kluci.
Pavel Beneš

Mladší žáci
Sezóna 2018/2019 byla pro mladší žáky (ročník 2006,
2007) velmi úspěšná.
Ještě před rokem jsme řešili otázku, zda mladší žáky
přihlásit, jelikož počet hráčů z našeho oddílu nebyl
takový, jaký bychom si představovali. Ve spojení s TJ Sokol
Morašice se nám podařilo mužstvo sestavit a následně
jsme se přihlásili na Chrudimsko, protože na Svitavsku se
nenašel dostatečný počet účastníků.
První zápasy pro nás byly velkou neznámou. Hned se
čtyřmi týmy jsme se utkali vůbec poprvé a taky jsme
nevěděli, jak se naši hráči popasují s větším hřištěm
a větším počtem hráčů na hřišti, než jak byli zvyklí
v přípravce. Úvodní zápas jsme sice prohráli (s pozdějším
celkovým vítězem Skuteč/Bítovany), ale předvedený
výkon nám dával velkou naději, že se dobré výsledky
dostaví. A taky že jo. V celé sezóně jsme odehráli
21 zápasů, z nichž bylo 17 vítězných a pouhé 4 prohrané.
Netvrdím, že všechny vyhrané zápasy byly oku lahodící,
ale o to víc bojovnější a s velkým nasazením. Ve většině
případů však mohu říct, a to včetně tří prohraných zápasů,
že jsme hráli krásný fotbal, který se musel líbit a také nám
to v nejednom případě potvrzovali i trenéři nebo fanoušci
soupeřů.
Velký dík patří samozřejmě hráčům za jejich přístup
a předvedené výkony, ale také bych chtěl poděkovat všem
rodičům, kteří mi po celou sezónu pomáhali s odvozem
hráčů na tréninky i na zápasy a za pomoc při praní dresů.
Nesmím také zapomenout na věrné fanoušky, kteří nás
neúnavně po celou sezónu podporovali v domácích
zápasech, takže i jim patří velký dík.
Ještě bych chtěl touto cestou oslovit tatínky hráčů,
nebo kohokoli, kdo by měl chuť se zapojit a pomoct mi
s trénováním, aby se mi ozval, bude vítán...na jednoho
trenéra je toho někdy moc. :-)
Jirka Kučera

Muži
Před začátkem jarní části soutěže se podařilo tým
mužů posílit o dva hráče. Jedná se o Michala Kysilku,
který k nám přišel z Poličky, a Ondřeje Hladíka, který se
k nám po dlouhé době vrátil z Pomezí. Bohužel s námi dále
nemohl pokračovat Jan Kmošek, jelikož po zranění
v zápase musel podstoupit operaci kolene a nyní prodělává rekonvalescenci. Realizační tým zůstal v nezměněné
formě, trenér Pavel Schejbal a vedoucí mužstva Roman
Chadima.
V jarní sezóně prozatím mužstvo odehrálo dvanáct
zápasů. Z toho jsme pětkrát vyhráli, třikrát remizovali
a čtyřikrát jsme prohráli.
Velmi milé překvapení nám přinesl první zápas jara,
kdy muži na domácím hřišti porazili 3:1 dosavadního
lídra tabulky Cerekvici nad Loučnou. A ani v dalším
zápase si nevedli špatně, na hřišti v Březové nad Svitavou
se podařilo vybojovat remízu 1:1. Za to ze zápasu
s Dlouhou Loučkou jsme si odnesli největší prohru 5:1.
Nejvíce nás ovšem může mrzet remíza 4:4 s Radiměří, kdy
jsme v 62. minutě vedli 4:2.
V tabulce aktuálně patří mužům osmé místo s pětatřiceti body. Vzhledem k tomu, že zbývá odehrát poslední
zápas, nelze již očekávat žádný posun v tabulce, ať zápas
dopadne jakkoliv.
Roman Chadima
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Kam s Přáteli pěší turistiky Desná letos podruhé?

Pozvánka
Město Luže s hradem Košumberk, parkem v léčebně,
poutní chrám na Chlumku a další zajímavosti jsme vybrali
za cíle našeho poznávání okolí.

Sešli bychom se v sobotu 6. července 2019 v 8 hod
u hasičské zbrojnice. Sesedli bychom se do aut
a dojeli do Luže a dále vycházkou bychom prošli
již zmíněná místa a památky.
Trasa naučné stezky je dlouhá cca 6 km. Přijďte s námi
příjemně prožít společný volný den s trochou pohybu
a zakončený posezením s něčím dobrým na doplnění sil.

Soutěž o Putovní pohár
Myslivecký spolek Dolní Újezd
uspořádal v sobotu 25. května 2019 již
8. ročník soutěže o Putovní pohár ve
střelbách z brokovnice na asfaltové
holuby (terče). Soutěž se uskutečnila na střelnici MS Háje Sloupnice
"U Mudáka" ve Džbánovci. Každý
soutěžící musel absolvovat dvě kola na
sedmi výškově rozdílných stanovištích. Rovněž i dvě věže s vrhačkami
jsou rozdílně vysoké. V každém kole
bylo 20 výstřelů, tj. celkem ve dvou
kolech maximálně 40 možných
zásahů, což se nikomu nepodařilo.
Střelby jsou z důvodu bezpečnosti pod

odborným dohledem instruktora. Výsledky byly v průběhu soutěže pečlivě zapisovány a po ukončení soutěže
sečteny a vyhlášen výsledek. Vítězem se stal Ing. Pavel
Šimek s 21 zásahy, druhým v pořadí Josef Fengl 20 zásahů
a třetí místo obsadil Karel Beneš 17 zásahů. Ceny pro
vítěze věnovalo ZD Dolní Újezd.
Po celou dobu soutěže bylo zajištěno pro soutěžící
i diváky občerstvení připravené členy a manželkami členů
MS ze Sloupnice. Laická veřejnost si mohla vyzkoušet
střelbu pod dohledem zkušeného instruktora. Povoleno
bylo však pouze 1 kolo, tj. 20 výstřelů a výsledky šly mimo
soutěž.
Na této střelnici se pořádají již po mnoho let i celorepublikové soutěže.
Oldřich Kladivo
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Z činnosti
mladých hasičů

Pokračující řada
Zasloužilých hasičů na Desné

Letošní jaro bylo opravdu velice studené, přesto jsme se
pravidelně od dubna scházeli s dětmi na hřišti na trénincích. V sobotu 25. května jsme se vypravili na malý výlet
do Borové. Navštívili jsme minifarmu Falbgery a poté
lanovou dráhu u místního koupaliště. Zde však děti více
zaujali čolci, kterých bylo plné koupaliště a největší
odvážlivci se namočili a začali je lovit. Příjemné odpoledne
jsme zakončili opečeným buřtíkem, který všem moc
chutnal. Hned následující pátek a sobotu nás čekala
dvoudenní soutěž - okresní kolo hry Plamen, která se
konala v Jarošově. Oba dva dny bylo velké horko, ale děti
vše zvládly dobře. Mladší žáci, kde letos máme hodně
nováčků, se statečně prali s disciplínami a skončili na
pěkném 13. místě. Starší žáci do poslední chvíle bojovali
o medaile, což by znamenalo postup na krajské kolo do
Litomyšle. Bohužel útoky nevyšly dle jejich představ
a bylo z toho konečné 4. místo. Z jednotlivců si postup na
krajské kolo zajistily Natálka Ondráčková z mladších
a Kateřina Kusá ze starších. Hned v neděli se konalo
okresní kolo dorostu v Kamenci. Naše dorostenky obsadily 3. místo. Kateřina Kusá, která závodila jako jednotlivkyně v kategorii střední dorostenky, s přehledem zvítězila
a zajistila si tak postup do krajského kola v Lanškrouně.
Ve středu 12. 6. se konal v Litomyšli den IZS, určený pro
mateřské, základní a střední školy v okolí. Zde jsme měli
možnost předvést s dětmi požární útok. Pro tuto příležitost jsme vybrali opravdu ty nejmenší děti: Anička
Watrobová - 4 roky, Nelinka Kroulíková - 4 roky, Jakub
Motyčka - 4 roky, Kryštof Valentín - 5 let, Filip Rosypal
- 6 let, Fanda Flídr - 7 let, Elenka Valentínová - 7 let. Dětem
se útok krásně podařil a vysloužily si krom nanuků také
velký potlesk.
Nyní se připravujeme na závody v Poličce a letní pobyt.
Přeji všem krásné prožití letních měsíců.
Věra Rosypalová

Pan Stanislav Pavliš se narodil 3. května 1952. Od r. 1968
je řádným členem SDH Desná na okr. Svitavy. V mládí byl
členem úspěšného družstva mužů požárního sportu, které
získalo významné úspěchy v rámci SH ČMS či podnikových soutěží jednotek PO. V r. 1980 byl zvolen do výboru
sboru. Od r. 1985 vykonával funkci velitele sboru a dbal
především na represi a prevenci a na to, aby byla výjezdová jednotka vždy připravena pomoci bližnímu svému.
Následně byl zvolen místostarostou sboru.
Členem výboru a místostarostou byl až do r. 2009,
během této doby se podílel na vedení sboru a jeho rozvoji.
Byl a je aktivní při brigádnické činnosti ve prospěch sboru
a při realizaci kulturně společenských aktivit. Výrazně se
podílel na pořádání oslav výročí založení sboru a setkání
rodáků v obci Desná.
Pan Stanislav Pavliš je nadále platným a zkušeným
členem výjezdové jednotky PO obce Desná. Je vždy
ochoten podat pomocnou ruku všem, kteří to potřebují. Za
vykonanou práci, věrnost a celoživotní přínos ve prospěch
hasičského hnutí byl oceněn řadou vyznamenání. Od
r. 2014 je nositelem Řádu sv. Floriána a v roce 2018 mu byla
udělena pocta nejvyšší – Zasloužilý hasič.
I my všichni známe pana Standu Pavliše jako člověka
ochotného vyjít vstříc a pomoci a myslím, že za všechny
desenské spoluobčany můžeme dodatečně ještě jednou
blahopřát.
Za SDH Desná Oldřich Kladivo
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Okresní kolo dorostu
Na začátku června naše dorostenky jely bojovat na
okresní kolo dorostu v Kamenci. Účast na soutěži byla
opravdu malá – 3 týmy dorostenek, 2 smíšené týmy
a pouhopouhý 1 tým dorostenců.
Začínalo se štafetou 4x100 metrů s překážkami, kdy
naše děvčata sestavila dvě štafety. První, rychlejší, zaběhla
solidní čas – 70,82s. Ta pomalejší výkon družstva nevylepšila a dokončila v čase 75,39. Tyto výkony znamenaly
2. příčku v této disciplíně.
Co se týče stovek, tam soutěžil nejen tým dorostenek, ale
i Káťa Kusá, která soutěžila v kategorii jednotlivců. Za
holky z týmu nejlépe dopadla Jíťa Nádvorníková, která se
umístila jako devátá. Hned za ní byla Evča Bartošová, na
12. příčce skončila Jolča Prokopová, za ní na 13. místě
Kristýnka Kršková. Na 16. místě byla Hanča Chaloupková
a 18. Žanďa Renzová. Stovky tedy byly nic moc, ale jak se
říká, vždycky může být hůř. Na druhou stranu musím
vyzdvihnout výkon Káti. Ta zvítězila s časem 18,98s, který
v ten den znamenal vylepšení jejího osobního rekordu (ten
si ale už vylepšila na okresním kole v Mladějově na
Moravě na 18,97s).

Poté následovaly testy. Tam nebylo co řešit. Holky se
poctivě naučily všech padesát otázek a testy napsaly bez
chyby. Bez chyby ho napsala i Káťa, a tak si všechny
připsaly jedničku.
Po testech čekal Káťu dvojboj. Ten spočívá v tom, že se
proskočí oknem a poté přenese minimax. Káťa tuto
disciplínu s časem 18,79s vyhrála a připsala si další
1. K jejím disciplínám se počítalo také podzimní kolo ZPV,
kde se umístila na 2. místě.
Jako poslední naše dorostenky soutěžily v požárních
útocích. Tam jim štěstí moc nepřálo a po chybách na
„zadku“ si připsaly časy 28,61s a 34,53s. To jim nestačilo na
nic jiného než na 3. místo v této disciplíně a jejich celkovému součtu to moc nepomohlo.
Celkem si tým připsal 12 pomyslných bodů a odvezl si
celkové 3. místo, které na postup na kraj nestačilo. Naopak
Káťa měla celkem 5 bodů a okresní kolo dorostu vyhrála.Věříme, že i v krajském kole v Lanškrouně 22. 6. 2019
dosáhne výborných výsledků.
Hanka Chaloupková
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Postup dospělí
napravila štafeta 2., kdy Petra postavila hadice tak, aby jí je
vítr neshodil, což se vyplatilo. Na tabuli zůstal svítit čas
70,46s a čekalo se, co předvedou družstva z Kamence
a Sádku. Po napínavém čekání to dopadlo dobře a ženy na
štafetách zvítězily.
Následovali jednotlivci. Tam soutěžilo celkem 6 žen
a dopadlo to velice překvapivě. V top 5 v okresu se
umístily hned 3. A to Petra Šauerová na 3. místě s časem
18,79s. Na 4. místě Kateřina Kusá s časem 18,97s (tento čas
se stal jejím osobním rekordem) a na 5. místě Žaneta
Renzová s časem 19,49s. Celkově s ostatními výkony to
znamenalo 2. místo za ženami z Kamence.
Jako poslední přišly na řadu požární útoky. Před touto
disciplínou ženy figurovaly na průběžném 1. místě, takže
si ho chtěly udržet. První útok dokončily v čase 22,63s
a čekaly, co bude dál. Ženy ze Sádku je ve svém prvním
pokuse předběhly, Kamenec však nikoliv. Kdyby to tak
zůstalo i během druhých pokusů, naše ženy by vyhrály.
Předvedly lepší výkon – 22,28s, Sádek tedy nepředběhly.
Bohužel se před ně dostaly ještě ženy z Jevíčka a zlatý sen
se rozplynul. Z útoků si tedy připsaly 3. místo.
Ve finále měly ženy z Desné stejný součet jako ženy ze
Sádku. Rozhodovalo však umístění v požárních útocích,
které vyšlo ve prospěch Sádku. Celkově se tedy umístily
na 2. místě, společně se Sádkem z 1. a s Kamencem ze
3. místa postupují na krajské kolo, které se letos bude
konat v Lanškrouně. Všichni jim budeme držet palce, aby
to vyšlo a dostaly se na bednu.
Hanka Chaloupková ml.

POZVÁNKA

Jako každý rok, tak i letos se náš tým mužů a žen
účastnil postupových soutěží. Jako první byla na řadě
okrsková soutěž v Jiříkově. Následovala okresní soutěž
v Mladějově na Moravě.
Do Jiříkova přijelo jen pár družstev. V kategorii žen se
účastnil jen náš sbor, v kategorii mužů jich bylo 6 s tím, že
Dolní Újezd měl dvě družstva. Začínalo se po poledni
štafetami mužů. Naši měli jedničku, takže nastupovali
jako první. Na to, že téměř netrénovali, zaběhli skvělý čas
– 64,69s. Předběhl je ale „A“ tým z Dolního Újezda, a tak si
kluci připsali dvojku. U žen nebylo co řešit a připsaly si
jedničku s časem 67,21s. Jelikož se na naší okrskové
soutěži neběhá disciplína 100 m překážek, následovaly
požární útoky. Pro muže to bylo trochu smolné, jelikož jim
při prvním pokusu nešla časomíra, a tak museli svůj pokus
opakovat. Výsledný čas pro ně byl 20,09s, který znamenal
první místo. Ženy předvedly pokus, který po součtu
několika chyb znamenal čas 28,71s. To jim ale nevadilo,
jelikož je neměl kdo ohrozit. Celkově to dopadlo tak, že
obě kategorie vyhrálo SDH Desná a mohlo pokračovat na
okresní soutěž. Tam ale nakonec odjely jen ženy.
Okres byl tentokrát v Mladějově na Moravě. Jelo se již
brzy ráno a počasí našim ženám moc nepřálo – byla zima
a foukal silný vítr. Začínalo se opět štafetou. Tentokrát
nastoupila „A“ i „B“ štafeta, aby byl, v tom nejhorším
případě, platný alespoň jeden čas. Nejprve nastoupila ta
pomalejší a zaběhla čas 79,66s. Největším zdržením během
prvního pokusu byly spadlé hadice na 3. úseku. To ale
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