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obzvlášť v současné koronavirové době s omezeným
veškerým společenským děním, vyplnit obsah novin.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoli
způsobem podíleli a podílejí na tvorbě Deseňáčku, všem
dopisovatelům, nápadům k vylepšení a podpory obce.
Prosba také směřuje ke všem, kteří by se chtěli zapojit do
přípravy novin nápadem, článkem, zajímavou fotografií…, ale i kritikou. Rádi otiskneme přání k životním
výročím, vzpomínku atd.
K 20. výročí bychom rádi postupně otiskli malou
fotografickou galerii, co se v průběhu let v novodobé
historii (od roku 1991) na Desné změnilo. Budeme rádi,
kdo by mohl poskytnout starší fotografie veřejných
prostranství a budov na Desné.
Anna Šimková

Letošním rokem jsme vstoupili do 20. ročníku
Deseňáčku. První číslo vyšlo v roce 2002 v černobílém
zpracování, které jsme dělali doslova na koleně. Učili jsme
se práci s počítačem, fotky vkládali do textu kopírováním
a pak jsme kopírovali potřebné množství Deseňáčku.
Postupem času a možnostmi našimi a technickými se
Deseňáček dopracoval k dnešní podobě. Po celou dobu
jsme měli vždy podporu starostů a obecního zastupitelstva, protože i finanční stránka není nezanedbatelná.
Dvacet let už je poměrně dlouhá doba, v lidském životě
je za tu dobu z malého dítěte dospělý člověk.
Netroufám si posoudit, jestli se do doby dospělosti
vypracoval náš malý zpravodaj, ale určitě je stále co
zlepšovat. Jsme malá vesnice, takže je mnohdy těžké,
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Porovnání dávné historie obce s dnešní Desnou
Pokud pošlete fotografie i ze starších let,
samozřejmě je také ve fotoseriálu zveřejníme.
Historické záběry z Desné spolu
se současnou podobou objektu zasílejte
na e-mailovou adresu: k-jiri@seznam.cz
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V příštím čísle se těšíme na Vaše fotografie

Fotografie poskytl Oldřich Kladivo
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Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 29. 3. 2021

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 17. 5. 2021

Zastupitelstvo obce Desná mimo jiné projednalo
a schválilo:
- střednědobý výhled rozpočtu obce Desná
na roky 2021 – 2023
- rozpočet obce Desná na rok 2021,
v příjmech 5 327 500,- Kč, ve výdajích 11 145 800,- Kč
a ve financování 5 818 300,- Kč
- závazné ukazatele rozpočtu obce Desná na rok 2021
- střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Mateřská škola Desná na roky 2021 – 2024
- rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola
Desná na rok 2021
- poskytnutí finančního daru SDH Desná ve výši
20 000,- Kč a smlouvu o poskytnutí finančního daru
- poskytnutí finančního daru TJ Horní Újezd ve výši
15 000,- Kč a smlouvu o poskytnutí finančního daru
- poskytnutí finančního daru Mysliveckému sdružení
Dolní Újezd ve výši 15 000,- Kč a smlouvu o poskytnu
tí finančního daru
- poskytnutí finančního daru ČSV Litomyšl ve výši
2 000,- Kč a smlouvu o poskytnutí finančního daru
- poskytnutí finančního daru spolku Toulec z.s.
Budislav ve výši 1 000,- Kč a smlouvu o poskytnutí
finančního daru
- poskytnutí finančního daru organizaci Farní charita
Dolní Újezd ve výši 10 000,- Kč a smlouvu o poskyt
nutí finančního daru
- poskytnutí finančního daru organizaci Oblastní
charita Nové Hrady ve výši ve výši 5000,- Kč
a smlouvu o poskytnutí finančního daru
- poskytnutí finančního daru organizaci Oblastní
charita Polička ve výši 5 000,- Kč a smlouvu o poskyt
nutí finančního daru
- poskytnutí finančního daru Středisku sociálních
služeb Salvia Svitavy ve výši 6000,- Kč a smlouvu
o poskytnutí finančního daru
- poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Desná
p. Kateřině Mlejnkové, bytem Zrnětín 38, na provoz
místní prodejny ve výši 90 000,- Kč a smlouvu
o poskytnutí individuální dotace na rok 2021
- dodatek č. 3 ke smlouvě č. O-06/2019 na zajištění
svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního
odpadu
- dodatek ke smlouvě o nájmu s SDH Desná
- výběr dodavatele na základě výsledku výběrového
řízení na akci „Obnova místní komunikace v obci
Desná“

Zastupitelstvo obce Desná mimo jiné projednalo
a schválilo:
- směnu pozemků mezi Josefem Plchem a Obcí Desná
dle geometrického geometrického plánu
č. 262-350/2020 a směnnou smlouvu
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022328,
Desná, parcela 7492 knn
- závěrečný účet obce Desná za rok 2020 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Desná
za rok 2020
- účetní závěrku obce Desná za rok 2020
- účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská
škola Desná za rok 2020
- rozpočtové opatření č. 1/2021
- smlouvu o poskytnutí mimořádného členského
příspěvku ve výši 33 694 Kč – náklady spoluúčasti
na dokrytí dotace z Ministerstva životního prostředí
na akci „Prevence vzniku odpadů v Mikroregionu
Litomyšlsko – Desinka“
- dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pově
řence pro ochranu osobních údajů
- smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova na podporu místní prodejny
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby „Desná, parcela
č. 97/1 knn“
- cenu jednorázového příspěvku ve výši 600,- Kč
na 1 kompostér

Kompostéry
Obec Desná získala další kompostéry o obsahu 1100
litrů a od stejného výrobce jako před 6ti lety. Spoluúčast
pro občana je 600 Kč, obec připlácí 80 KČ a zbytek ceny
3700 Kč je pokryto z dotace. Prosím případné zájemce aby
se nahlásily na obecním úřadě v Desné a zároveň nahlásili
číslo pozemkové parcely, kde bude kompostér umístěn,
neboť je třeba sepsat smlouvu o výpůjčce a zároveň
smlouvu darovací. Přednost budou mít zájemci, kteří
kompostér od obce ještě nemají. Tato přednost bude trvat
do 31.7. 2021. Pokud nějaké zbydou, tak od 1.8.2021 se
budou vydávat i ostatním až do vyčerpání zásob
Jaroslav Kladivo

Informace
Upozorňujeme občany, že na Obecním úřadě v Desné je
možné zakoupit granule na slimáky. Cena je 43,- Kč za 250
gramů.

Zastupitelstvo obce Desná pověřuje:
- starostu obce podpisem smlouvy se zhotovitelem
stavby „Obnova místní komunikace v obci Desná“
dodavatel Skanska a.s., Praha

Poděkování
Obec Desná děkuje místním myslivcům za úpravu
remízku ,,U vrbiček“. Odstranili vývraty a suché dřeviny,
obnovili přírodní napajedlo a vysadili do prázdných míst
10 ovocných stromků. Děkujeme za spolupráci.
Obec Desná

Zastupitelstvo obce Desná bere na vědomí:
- směnu pozemků dle geometrického
plánu č. 262-350/2020
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Jubilea

VODA – úvodní zamyšlení

V tomto čtvrtletí oslavili:
Miloš Flégr
Dagmar Vondrová
Jaroslav Kladiva
Jana Kabrhelová
Jiří Jílek
Ludmila Plchová
Vlasta Klusoňová
Božena Nádvorníková
Oldřich Kladivo
Věra Capoušková
Čeněk Čermák
Marie Voříšková

„Principem všech věcí je voda,
z vody je vše
a do vody se vrací“

50 let
50 let
55 let
55 let
70 let
70 let
70 let
Všem oslavencům
80 let přejeme do dalších let
82 let mnoho zdraví a dobrou
84 let
životní pohodu.
85 let
92 let

Thalés z Milétu

Je naší neoddělitelnou součástí, je s námi každý den
a v každém okamžiku, to ona dává podobu prostředí, ve
kterém žijeme, na ní především závisí kvalita našeho
života. Těžko bychom hledali činnost nebo oblast života,
která s ní nějakým způsobem nesouvisí. Ve víru všedních
dní ji však přestáváme vnímat jako něco výjimečného
a běžně o ní nepřemýšlíme. Zvykli jsme si na její dostupnost a problematika nedostatku pitné vody se nám zdála
vzdálená.
V důsledku nepříliš šťastných zásahů člověka do
životního prostředí však došlo k narušení některých
přirozených procesů probíhajících v přírodě. Jedním
z nich je nám všem dobře známý koloběh vody. Původní
scénář, který vytvořila příroda pro dešťovou vodu po
dopadu na zem, byl nepochybně důmyslný. Pamatujete
ještě? Vsakování do podzemních vod, odtok povrchové
vody, odpařování a tvoření nových srážek – jednoduché
a vyvážené. Člověk však do dobře fungujícího schématu
vnesl nové prvky. Zvýšil rozsah nepropustných ploch
v důsledku rozšiřující se zástavby, ale i nevhodného
hospodaření na zemědělské i lesní půdě, urychlil odtok
dešťových vod z lokalit, ale i z krajiny (regulace toků,
meliorace), přestal dbát o dostatek vodních prvků a trvalé
vegetace v krajině. V neposlední řadě pak zatížil životní
prostředí a tudíž i vodu množstvím znečišťujících látek.
V minulých letech asi každý z nás zaznamenal, že je
něco jinak. Prostřednictvím médií se k nám dostávají kusé
informace o snižování hladin zdrojů podzemní vody,
zákazech odběru vody z toků, či zákazech napouštění
bazénů z veřejných vodovodů v obdobích sucha, informace o nálezech pesticidů v pitné vodě nebo zbytků farmaceutik a dalších chemických látek ve vodě odpadní.
Pomalu se vytrácí představy o křišťálově čisté vodě,
kterou můžeme neomezeně čerpat z dostupných zdrojů,
která nám prakticky sama přiteče až domů a po použití se
jednoduše vyčistí a bez jakýchkoliv následků vrátí zpět do
přírody. Mnoho z vás zcela jistě někdy napadne: „Jak je
vlastně zabezpečeno zásobování našeho města pitnou
vodou? Kde získáme informace o naší vodě? Co nám
přinesla dostavba kanalizace a modernizace městské
čistírny odpadních vod?“
V letošním roce jsme pro vás připravili sérii článků, ve
kterých vás chceme seznámit s celým systémem hospodaření s vodou v našich podmínkách, vodním zdrojem
počínaje a čistírnou odpadních vod konče. Naším cílem je
poskytnout vám ucelené a relevantní informace pro
snadnější orientaci v problematice vody v širších souvislostech. Na pochopení a osvojení základních principů
zodpovědného přístupu k hospodaření s vodou na všech
úrovních závisí to, v jakém prostředí a jakým způsobem
budeme žít my i další generace.
VHOS, a.s.

Odpady 2022
Tak na nás od nového roku dopadne prosincové
schválení nového zákona o odpadech. Po prokousání se
metodickými pokyny dopadne na TS Hlinsko nutnost
nám navýšit poplatek za svoz směsného komunálního
odpadu SKO a zároveň za svoz tříděného odpadu. Vezmu
jen nejdůležitější položky. Vše se rozpočítává 47 361
poplatníkem, které TS Hlinsko obsluhuje. Výsledek je
přepočítán na jednoho poplatníka.
Nájemné za skládku a nově povinnost skládku odplynovat aby se mohla dále využívat navýšení cca o 20Kč.
Další navýšení je nové nakládání s plasty a papírem,
kde bylo nutno pořídit novou halu včetně třídící linky, aby
se tato služba mohla vůbec provozovat, dále nemožnost
ukládaní zbytkového výmětu po třídění plastů na skládku
navýšení cca 40Kč.
Další navýšení, opět po dopadu zákona o odpadech,
nutnost vybavení svozových vozidel systémy na vážení
cca 600 000 na jedno vozidlo a postupná obnova vozového
parku s těmito systémy navýšení cca 20Kč.
A ještě započítáme zvýšení ceny pohonných hmot
a narůstající inflaci opět cca 20Kč.
Když to sečteme a podtrhneme tak nás připravují na
navýšení cca o 100Kč na poplatníka. Pokud se nic nezmění, tak poplatek u nás v obci bude od 1.1. 2022 760Kč za
osobu a rok. Na druhou stránku za telefon zaplatíme
mnohem víc a naprosto dobrovolně a mnohdy i zbytečně.
Po minulých neúspěšných pokusech o levnější svozy
jinými společnostmi, se teď ani nepokoušíme oslovovat
někoho jiného. Nečeká nás lehké období, jsme pravděpodobně na vrcholu blahobytu a podle všech indicií bude
následovat pád, snad pouze pomalý, abychom si stačili
zvykat, i když by byl asi lepší šok, aby se lidé ve vedení
státu probudili a opět uvažovali reálně.
Jaroslav Kladivo

Zastupitelé obce
a redakce Deseňáčku
přejí všem občanům
příjemně prožité období
prázdnin a dovolených.
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Kaple sv. Petra a Pavla
Kaple svatých Petra a Pavla je živou součástí obce. Z její
minulosti toho mnoho nevíme ač se několikrát o ní psalo
i v tomto plátku. Postavena byla před 182 lety, takže
pamatuje mnohé císaře i prezidenty, ale její služba je
určena jiným lidem, nám. Trpělivě snášela rozmary
počasí, hlasem zvonku zvala na bohoslužby, před lety
třikrát denně zvala k modlitbě Anděl Páně, i dnes toto
pozvání slyšíme každé poledne. Zvonek se loučil s každým, kdo odevzdal svůj život a překročil práh věčnosti.
Ve válečných časech 26. 3. 1942 však o zvonek, pořízený
v r. 1923, přišla. Malý zvonek, neznámého původu, o průměru 20 cm se do kaple vrátil r. 1961. Zub času budově
pomalu ubližoval a je na lidech, aby ji vraceli, co ji náleží.
V roce 1927 byla střecha pobita šedým eternitem a opraveno plechování na věži. V neurčeném roce (kolem 1970) byl
paterem Zdeňkem Fišerem zrušený původní oltář a nahrazený novým obětním stolem, kde slouží kněz mši sv.
čelem k lidem. Velká oprava střechy a kompletní výměna
věže pro nový velký zvon byla provedena v roce 1978
včetně výměny el. rozvodů. Zvon od Laetitie Dytrychové
z Brodku u Přerova (80 kg) byl pořízen v předstihu v roce
1977. Zavěšení zvonu a elektrické ovládání zvonu vyrobil
Ladislav Daněk z Troubek. Další větší opravou a úpravou
bylo položení dlažby asi roku 1986 před prvním sjezdem
rodáků s následnou úpravou schodiště na kůr. Následovalo zhotovení dřevěných obkladů presbytáře r. 2002,

přibližně ve stejné době i odvodnění kolem kaple. Na kůru
byla po desetiletí odložená křížová cesta. Pater Josef
Preisler ji po svém příchodu do Mladočova osobně
zrestauroval a byla vrácena na stěny kaple. V roce 2003
byly restaurovány sochy Pána Ježíše a Panny Marie. Brzy
na to roku 2004 restaurování hlavního obrazu sv. Petra
a Pavla a zároveň restaurování andělů na čelní stěně.
Restaurátorské práce jsou dílem řezbáře pana Rejmana
a jeho rodiny. Přibližně v té době byly natřeny lavice
a přední strana kůru ze šedé barvy na hnědou. Roku 2006
zpevnění praskajících zdí a rekonstrukce vnější fasády.
V roce 2009 výměna zchátralých obou oken a v roce 2010
byl zhotoven nový svatostánek. Kdy byly zhotoveny nové
dveře se nepodařilo najít, snad taky v r. 2010. Letos, to je
r. 2021, kapli ozdobily nové lavice, skříňky na ukládání
mešních předmětů, věšák na šaty a podlaha na kůru
z dílny Františka Šimka, stejně jako vše další nové dřevěné
v kapli.
Je velmi těžké se dopátrat, kdy byly které práce a předměty změněny a zhotoveny. Možná že některý údaj není
přesný a podaří se získat pravdivý až později.
Stanislav Tomšíček

Dodatek o financování
Nové lavice do kapličky výrobní cena

97 525 Kč

Skříňky před lavice
Filc na sedáky

11 000 Kč
7 500 Kč

Dary dárců

55 100 Kč

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem s DPH

60 925 Kč
12 795 Kč
73 720 Kč

Obec Desná děkuje zhotoviteli a dárcům za zvelebení
majetku sloužícímu k setkávání občanů dobré vůle. Zbývá
nám ještě vyměnit krytinu, jelikož současná má již
životnost za sebou. Na toto snad dojde v nejbližších letech
dle finančních možností obce.
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Novinky z desenské školičky
Teplé letní dny nám už oznamují, že se rychle blíží
prázdniny.
Covidová pandemie zasáhla každý kout naší země
a tak došlo 1. března opět k uzavření naší školky. Paní
učitelky připravovaly pro předškolní děti distanční výuku
a pro všechny děti 1x týdně „Veselou středu” (videa
s básničkami, písničkami a tanečky). Posílaly také pracovní listy a různé drobné úkoly, které mohly děti spolu
s rodiči plnit.
Dne 12. dubna se školky otevřely nejprve pro předškolní děti a 1. května pak mohli nastoupit i ti nejmenší. Po
třídách naší školky se opět rozezněly dětské hlásky
a veselý smích.
První společnou velkou akcí byla oslava narozenin
dětí. Oslavenci obdrželi dárečky, kamarádi jim popřáli
a zazpívali a pak už si všichni pochutnávali na velkém
narozeninovém dortu. 26. května podnikli předškoláci ze
třídy „Koťátek” výlet do Poříčí na „Stezku kolem Štimberka”.

Nedávno k nám také zavítalo oblíbené divadlo Jojo se
dvěma veselými představeními „Vyprávění z pralesa”,
„Námořnická pohádka”. Herečky musejí splňovat přísné
epidemiologické podmínky, tedy platný negativní test,
odstup a respirátor.
Dne 9. 6. 2021 se jako každoročně uskutečnilo dobrovolné vyšetření zraku dětí.
Po vzájemné domluvě s rodiči našich budoucích
kamarádů, nastupujících od září k nám do školky, je
možnost navštívit si prostory MŠ, chvilku si pohrát nebo
se zapojit do činností a her. Pro horké červnové dny máme
připravený školkový bazének, kde se děti mohou příjemně osvěžit.
Jednou z posledních akcí bude návštěva hasičů
z Litomyšle s ukázkou hasičské techniky a slavnostní
vyřazení předškoláků, které je naplánováno na poslední
červnový den. Zde se rozloučíme s dětmi, které nastupují
od září do 1. třídy ZŠ.
Přejeme našim prvňáčkům mnoho úspěchů při plnění
školních povinností a hodně nových kamarádů.
Koncem srpna končí v naší školce také slečna učitelka
Kristýnka Jirečková z Dolního Újezda, která se stěhuje do
nového bydliště. Děkujeme jí za pečlivou učitelskou práci
a přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti v nové životní
etapě.
Vám všem přejeme příjemné prožití letních dnů, hodně
sluníčka, teplíčka a veselé nálady.

V úterý 1. 6. se v naší školce konal dětský den.
Dopoledne se zahrada naší školky proměnila na soutěžní
plochu, kde na děti čekalo 12 stanovišť se soutěžemi. Po
obědě si děti poslechly hezkou pohádku (nemusely
tentokrát odpočívat na postýlkách :-) a pak vyrazily na
putování za pokladem. Barevné pentličky ukazovaly
cestu, na níž bylo v obálkách připraveno 14 úkolů.
Nakonec nás pentličky dovedly zpět na školní zahradu,
kde byl na pískovišti ukrytý poklad. Pro každého byl za
odměnu připravený dárek. Pak jsme si společně opekli
špekáčky, protože nám všem po náročném putování
pořádně vyhládlo. Počasí nám přálo, děti byly nadšené
a celý den se báječně vydařil.

text: Dagmar Sedláčková, Bc. Anna Veselíková
foto: Simona Peštová, Eva Bartošová, DiS.
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Farní charita Dolní Újezd informuje
Letošní rok probíhá téměř vše jinak, než jsme byli
zvyklí. Například s kolegy z jiných charitních zařízení se
setkáváme v „online prostředí“, školíme se online….
A i Tříkrálová sbírka probíhala formou online koledy. Jak
jsme slíbili, chceme Vás poinformovat o konečném
výsledku online koledy, která probíhala až do 30. dubna
2021.
Konečný výsledek online koledy činí 47 300 Kč.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 je tedy krásných
269 732 Kč. Ještě jednou velice děkujeme!
Z části finančních prostředků, které připadly nám Farní charitě Dolní Újezd, pořídíme nový automobil pro
pečovatelky, které se dopravují za uživateli po všech
našich spádových obcích. V těchto dnech řešíme právě
výběr automobilu.
Chcete-li se více dozvědět o naší činnosti, můžete
nahlédnout do výroční zprávy za rok 2020. Naleznete ji na
našich stránkách. Obsahuje informace o činnosti služeb,
které zajišťujeme (počty úkonů, počty klientů a návštěv).
Naleznete zde také výsledek hospodaření za loňský rok
a zprávu auditora.

Každá práce se online dělat nedá a ta naše práce, práce
s lidmi, už vůbec ne. Tato doba nás zkouší ustát nastalé
krizové situace, karantény, ať už uživatelů, pacientů nebo
nás pracovnic, ale i nás učí novým věcem.
Proto Vám opět chceme poděkovat za jakékoli vyjádření podpory, které si nesmírně vážíme a přejeme Vám
krásné jarní dny.
Farní charita Dolní Újezd

Farní charita Dolní Újezd

Ukliďme Česko
Dne 23. března byla na stránkách Základní a Mateřské
školy Dolní Újezd zveřejněna akce Ukliďme Česko.
Většina žáků se do akce s nadšením zapojila. My jsme se
rozhodly uklidit břeh Desinky a deseňskou stráň. Krom
plastových lahví, zrezivělého železa, rozbitého skla a
porcelánových střepů jsme našly opravdu neobvyklé
úlovky. např. podrážky od bot, záchodové prkénko,
pánvičku, kanystry, duši od kola, několik plastových
kýblů, bombičky od laku na vlasy... V rámci akce Ukliďme

Česko jde hlavně o to, aby jsme uklidili naši zaneřáděnou
planetu. Je to mnohem lepší než sedět doma. V této
Covidové době trávíme u počítače opravdu hodně času a
na pohyb na čerstvém vzduchu nám už moc času nezbývá.
Zapojením se do této akce jsme spojily příjemné s užitečným. Z našeho jarního úklidu jsme si odnesly netradiční
zážitky a radost z užitečné práce.
Karolína Drábková, Tereza Drábková,
Kateřina Šplíchalová, Sára Vomočilová
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Jubilejní 30. společná vycházka
V období postupného částečného uvolňování omezujících opatření proti pandemii koronaviru bylo těžké
předvídat, zda vycházku bude možné vůbec uskutečnit.
Z toho důvodu nebyla v Deseňáčku pozvánka na tuto
vycházku a vše ponecháno na zájmu a osobním rozhodnutí přátel pěší turistiky až těsně před termínem. Nakonec se
8. května 2021 sešlo 14 příznivců turistiky, aby si mohli
užít alespoň částečně atmosféru společného výšlapu.
Byla zvolena prohlídka nedaleké vesnice Chotovice.
Do Chotěnova jsme dojeli auty a pak již údolím po lukách
směrem do Chotovic. Obec má v současné době 144
obyvatel. První písemná zmínka o obci je z roku 1350.
Z kraje obce stojí již nefunkční jednotřídní obecná škola,
která byla postavena roku 1905. Před školou v roce 1920
byl postaven památník obětem I. světové války. Z bojů této
války se nevrátilo 13 místních občanů. Pokračujeme dále
kolem Centra sociálních služeb sv. Josefa, které je umístěno v budově přestavěného statku po vysídlené rodině
Kusých v padesátých letech minulého století. Centrum
provozuje charita. Je zde zázemí pro osoby s mentálním
postižením a dále chráněné dílny pro občany se zdravotním postižením. Dále pokračujeme kolem obecního úřadu
a sídla místních hasičů, místní sbor byl založen v roce 1913.
Vedle pěkně upravené návsi stojí na přilehlém návrší
udržovaný kamenný kříž z roku 1890. Pak již odbočujeme
a na konci vesnice na návrší přicházíme ke kapličce „Na
větrné hůrce“. Kaplička byla postavena v roce 2016
soukromým zemědělcem panem Jiřím Vopařilem a syny
z Makova a za pomoci řemeslníků z okolí. Toto místo si
nevybral náhodou, má zde pronajaté pozemky a chtěl
tímto vyjádřit vděčnost. Kaple je dřevěná, průchozí,
střecha kryta šindelem. Uvnitř krásná květinová výzdoba
a dva obrazy. První obraz znázorňuje Návrat marnotratného syna a druhý obraz je z příběhu polské
řeholnice Faustyny Kowalské. Kaplička má
znázorňovat Bránu Božího milosrdenství.
V roce 2016 ji vysvětil P Zdeněk Mach

z Litomyšle za účasti veřejnosti. (Faustyna Kowalská se
narodila v roce 1905 a zemřela v roce 1938 ve věku 33 let.
V roce 2000 byla papežem Janem Pavlem II. svatořečena).
V blízkosti kaple je dřevěná terasa a vyhlídka, ze které
za příznivého počasí je dobrý výhled k Litomyšli.
Využíváme zde možnosti krátkého odpočinku s nezbytným rozbalením svačiny. Pak již pokračujeme zpět do vsi.
Procházíme kolem kostela sv. Prokopa, který byl postaven
koncem 14. století a pak kolem známého domu pana
Václava Trunce, který tento dům mívá o vánocích překrásně vyzdoben a osvětlen, za což dostal již mnoho ocenění
a certifikáty o vytvoření českého rekordu vánoční výzdoby na domě. Majitel nebyl doma a po telefonické domluvě
jsme mohli nahlédnout alespoň blíže do zahrady.
Informační plakátek nás informuje, že v loňském roce zde
měl 65 825 barevných žárovek, více jak 28 516 metrů drátů
a kabelů, 322 trafostanic a na přípravách odpracoval
zhruba 400 hodin. První rozsvícení se uskutečnilo v roce
2001. Po prohlídce již opouštíme obec Chotovice a vracíme
se zpět k zaparkovaným autům na Olšanech.
Počasí nám velmi přálo. Děkujeme organizátorům za
zhostění se nelehkého úkolu s přípravou a účastníkům
za zájem, dobrou náladu a podřízení se nezbytným protiepidemíckým opatřením, s přáním
další vycházky již za lepších podmínek.
Oldřich Kladivo
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Pozvánka na letní výšlap po okolí
Po jarním výšlapu v omezeném počtu zúčastněných,
jsme na 6. července připravili vycházkovou trasu, kdy už
nás snad nečekají žádná protikoronavirová omezení.
Sešli bychom se v úterý 6. července na zastávkách
autobusu na Desné v 7.50 - autobus odjíždí 7.59 hod.
Jeli bychom směrem do České Třebové. Vystoupíme na
zastávce Svinná a odtud půjdeme do Svinné, kde je
podhledna, dále na Kozlovskou rozhlednu a poté sejdeme
do České Třebové, odkud se autobusem v 15.10 nebo 17.20
vrátíme na Desnou. Celá trasa měří cca 9km. Pokud to
vládní nařízení dovolí, udělali bychom si zastávku na
zhodnocení vycházky v nějaké restauraci.
Srdečně zvou příznivci pěší turistiky na Desné
Anna Šimková

Postní putování
počtu 45 týmů bylo v každé farnosti vyhodnocení se
sladkými odměnami pro všechny zúčastněné.
V době Covidu mně to přivedlo na myšlenku, že vše zlé
je pro něco dobré. Díky hledání kešek jsme poznali
spoustu hezkých míst v našem blízkém okolí, museli do
přírody, i když mnohdy bylo chladné počasí, utužili
vztahy a přiučili se něco o historii navštívených míst.
Tímto bych chtěla poděkovat organizačnímu týmu za
skvělý nápad a organizaci putování s pozváním, že je ještě
možnost navštívit všechna místa mimo soutěž do 25.
července tam jsou kešky ponechány. Seznam míst najdete
na stránkách farnosti Mladočov.
Za jeden z týmů Anna Šimková

Skauti společně s farnosti Dolní Újezd a Mladočov
v letošní předvelikonoční postní době, kdy bylo značně
omezené setkávání připravili pro rodinné týmy velmi
zajímavou soutěž. Jednalo se o hledání kešek na území
obou farnosti, kdy každý přihlášený tým dostal seznam
s GPS souřadnicemi, které je dovedli na různá místa,
ke kostelům, kapličkám, křížkům rozsetých od Chotovic
přes Seč, Jarošov, Budislav, Poříčí, Desnou, Horní a Dolní
Újezd a Osík až na Pohodlí. Pokud jste kešku našli, byl tam
stručný popis místa a soutěžní úkol spojený s poznáváním
a znalostí místa, nebo s duchovní tématikou. Odpovědi se
zasílali emailem a po ukončení putování z celkového
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Jaro v TJ Horní Újezd
Trvalo to dlouho, ale dočkali jsme se. Po těžko uvěřitelných manévrech vlády jsme se v dubnu mohli vrátit
k fotbalu. V pátek 9. 4. 2021 nový ministr zdravotnictví
Petr Arenberger na tiskové konferenci optimisticky
sděloval, že od pondělí 12. 4. 2021 bude možné vrátit se k
tréninku až ve dvacetičlenných skupinách. V sobotu 10. 4.
2021 přišla překvapivá otočka, sport amatérů v organizované formě a ve skupinách povolen nebyl.
Tréninkovou činnost jsme mohli obnovit v týdnu od 19.
4. 2021. Ačkoliv se to zdá nesmyslné, dle nařízení Vlády
České republiky mohlo být na jednom sportovišti maximálně šest dvojic, které musely být nejméně 10 metrů od
sebe. Proto jsme museli z kapacitních důvodů restart
tréninků fotbalové školičky o dva týdny odsunout.
K tomu nám navíc nepřálo počasí.
Největší počet dětí máme ve fotbalové školičce.
Tréninků se pravidelně účastní přes 15 dětí, které se
nevěnují pouze fotbalu, ale hravou formou se je snažíme
přilákat ke sportu. V přípravkách nám zůstal počet dětí
stejný jako před dlouhou pauzou. Drobné úbytky máme
v žákovské kategorii, tradičně nejproblémovější kategorií
je dorost. Nejnapínavější bude sledovat, jak se s dlouhým
obdobím bez sportu č. 1 popasuje kategorie dospělých.
Fotbalové soutěže se kvůli koronavirové epidemii
druhý rok po sobě nedohrály. Výkonný výbor Fotbalové
asociace České republiky je kvůli trvajícím omezením ve
sportu předčasně ukončil. Kluby stejně jako vloni nesestu-

pují ani nepostupují. Konečné pořadí soutěží zůstane
podle aktuálních tabulek ke 4. květnu.
Až do poloviny března jsem si myslel, že se soutěže na
jaře podaří restartovat, ale s postupujícím časem a vývojem epidemie bylo čím dál tím jasnější, že letošní ročník
zůstane opět nedohrán. V dané situaci šlo o logický krok, v
rámci rozvolňování bylo samozřejmou nutností dát
přednost jiným oblastem, především návratu dětí do škol.
Zápasy by stejně velice pravděpodobně musely probíhat
bez diváků, což podle mě nemá na této úrovni žádný
smysl.
Měsíce, ve kterých by měly soutěže vrcholit, letos
slouží jako příprava na sezónu 2021/2022. Pevně věříme,
že ta proběhne konečně normálně, i když to jsem vloni psal
také.
Mgr. Zdeněk Beneš
sekretář TJ
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Přídělový systém v minulosti
I když se nám současná opatření proti pandemii
Covid-19 mohou zdát tvrdá a nepřiměřená, jsou
základní potraviny dostupné a bez omezení. Zvláště ve
velkých obchodních centrech můžeme vidět často plné
nákupní košíky i v době vyhlášení nouzového stavu.
Napadá nás myšlenka, že tomu tak nebylo vždy. Již
v době 1. světové války byly v roce 1915 zavedeny
potravinové lístky, kde bylo vyznačeno, kolik určitého
druhu potravin přísluší na osobu a týden. Byl zaveden
přídělový systém na většinu životních potřeb (chléb,
mouka, cukr, cukrovinky, sádlo, maso, brambory,
mléko, ale i šatstvo, obuv, uhlí, petrolej, mýdlo a tabákové výrobky a pod.). Vázané hospodářství bylo
zrušeno až v roce 1921.
Přídělový systém byl zaveden též v období 2. světové války. Potravinové lístky zavedeny od října 1939,
poukázky na textil a obuv v prosinci 1939. Tento
přídělový systém neskončil s koncem války, ale až
31. května 1953, současně s provedením měnové
reformy. Potravinové lístky vydržely 13 let. Vše bylo na
lístky a v omezeném množství. Zemědělci jako samozásobitelé nedostávali přídělem lístky na maso a potraviny, které si mohli vypěstovat. Potraviny se musely
nakupovat pouze v určeném obchodě a obchodník
dostával zboží podle odevzdaných lístků. Ukončení
přídělového systému ale přineslo i rozčarování.
V souvislosti s tím byla vyhlášena i měnová reforma
s platností od 1. června roku 1953. Den před vyhlášením
prezident republiky prohlásil, že naše měna je pevná,
druhý den, tj. v sobotu 30. května v odpoledních
hodinách předseda vlády vyhlásil měnovou reformu
s platností od pondělí 1. června 1953.
Je to již 68 let od vyhlášení měnové reformy v roce
1953. Výměna peněz na hotovosti provedena během
čtyř dnů. Pro obec Desnou bylo určeno výměnné místo
v úřadovně pobočky st. spořitelny v Poříčí. Pro jednu
osobu bylo možno vyměnit 300 Kčs v poměru 5 : 1 tj. za

300 Kčs bylo 60 Kčs nových. Další peníze v hotovosti
byly měněny v poměru 50:1 tj. za každých 100 Kčs
dostal 2 Kč v nové měně. Peníze uložené na vkladních
knížkách byly měněny odstupňovaně. Vklad do 5 tisíc
v poměru 5 : 1, vklad 5 až 10 tisíc v poměru 6,25 : 1, vklad
10 – 20 tisíc v poměru 10:1, vklad 20 – 50 tisíc 25:1
a vklad nad 50 tisíc 30 :1. Všechny vklady uložené po 15.
květnu 1953 byly měněny v poměru 50:1. Dluhy
u peněžních ústavů přepočteny poměrem 5:1. Hotovost
v pokladnách podniků měněny v poměru 50:1.
U příležitosti měnové reformy v roce 1953 byly zrušeny
i vázané vklady, které byly na tento účet v bance
vloženy před říjnem 1945. Stejně tak byly zrušeny bez
náhrady závazky z tuzemských cenných papírů,
z životního pojištění a dluhopisů československého
státu.
Po skončení 2. světové války v roce 1945 došlo
v listopadu též k měnové reformě. Protektorátní peníze
byly vyměňovány za československé v poměru 1:1 do
výše 500 Kčs na osobu, ostatní v hotovosti a na vkladních knížkách byly vázány na účtech k tomu určených,
včetně dřívějších vkladů. Z vázaných vkladů bylo
možné čerpat k úhradě nákladů při svatbách, pohřbech,
k úhradě nákladů na léčení, k nákupu strojů, bytových
zařízení a v podobných odůvodněných případech. Tyto
vázané vklady byly v roce 1953 bez náhrady zrušeny.
Přídělový systém byl vždy v době nedostatku
některého zboží a snaze pokrýt co nejširší počet obyvatel. I po zrušení přídělových lístků bylo některé zboží
v obchodě nedostatkové a bylo i nadále na příděl,
poukaz neb pořadí. Jednalo se o osobní auta a v ne tak
vzdálené době i jízdní kola, mrazáky, ale i toaletní papír
a mnoho jiného zboží. Čekání v dlouhých, několikahodinových frontách, někdy i bezvýsledně, nebylo nic
příjemného. Dnes si to již ani nedokážeme představit.
Oldřich Kladivo

11

Konec čekání!
Dlouhá zimní pauza a čekání na rozhodnutí, jestli se
nám liga rozběhne, je u konce! Rada Okresní ligy Svitavska
totiž odsouhlasila nový kalendář závodů a my se nemůžeme dočkat prvních závodů. I letošní sezóna, stejně jako ta
minulá, bude zkrácená a poběží se 7 závodů. Jsme velice
rádi, že se budeme moci zase sejít na dráze a ukázat, co
umíme. Kalendář vypadá takto:
Hartmanice 4. 7. 2021
Sádek
10. 7. 2021
Perálec
24. 7. 2021
Desná
14. 8. 2021
Kamenec
28. 8. 2021
Nedvězí
11. 9. 2021
Květná
18. 9. 2021
S obnovením OLS se také pojí začátek tréninků našich
mužů a žen. Každý týden se scházíme na hřišti a trénujeme

o sto šest. Snažíme se zdokonalit naši techniku a vypilovat
to, co nám minulý rok nešlo. Doufejme, že vše dokážeme
zlepšit a na závodech se nám zadaří. Budeme se snažit
ukázat, že stále patříme mezi špičku v požárním sportu
a přivézt domů co nejvíce medailí.
Také máme na hřišti v provozu kiosek, který otvírá
každý pátek a neděli okolo 19. hodiny. Takže pokud byste
dostali chuť na točené pivo nebo limo, rádi vás tam
uvidíme.
Mimo jiné bych Vás velice ráda pozvala již na
17. ročník soutěže „O pohár obce Desná“, který se uskuteční dne 14. 8. 2021 na našem hasičském hřišti. Jako již
tradičně se u nás bude soutěžit ve 3 kategoriích – muži,
ženy a veteráni. Dobré jídlo a pivo je samozřejmostí.
Budeme se na Vás těšit!
Hanka Chaloupková

Nečekaný úspěch mladších hasičů
Letošní jaro bylo opět poznamenané proticovidovými
opatřeními. Nejen z toho důvodu, ale i kvůli počasí, jsme
začínali s jarní přípravou až druhý týden v květnu. Posléze
jsme se dozvěděli, že okresní kolo soutěže Plamen, s nímž
jsme nepočítali, se uskuteční v původním termínu koncem
května. Na přípravu jsme tedy měli pouhé 3 týdny.
Vzhledem k nedostatku času a k tomu, že pro několik dětí
ze soutěžního družstva byla toto vůbec první hasičská
soutěž, jsme neměli velká očekávání. Závody se konaly
v sobotu 29. 5. v Trstěnicích za přísných opatření. Soutěžili
jsme pouze ve třech disciplínách: štafetě dvojic, štafetě

4x60 m a požárním útoku. Prakticky celá soutěž byla
zorganizovaná tak, abychom se nepotkali s ostatními
družstvy, pouze jsme přijeli, odběhali a odjeli domů.
Vůbec jsme tedy nevěděli, jak si vedeme v porovnání
s konkurencí. O to větší bylo překvapení, když navečer
přišla výsledková listina . Mladší žáci po velmi dlouhé
době vystoupali na příčku nejvyšší. Starším se bohužel tak
nedařilo a obsadili 7. místo. Zatím nevíme, zda to pro
letošní sezónu nebyly první a poslední závody. Nyní
pomalu připravujeme letní příměstský tábor, o němž se
dočtete v příštím vydání.
Věra Rosypalová
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