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Putování krajem Maxe Švabinského
pochován na pražském vyšehradském hřbitově. Studoval
na Akademii výtvarného umění v Praze. V roce 1900 se
oženil s Elou Vejrychovou a od té doby začali jezdit na letní
byt do chaloupky v Kozlově, která patřila jejím rodičům.
Manželství bylo však v roce 1923 rozvedeno. Příčinou
rozpadu manželství byl vztah malíře s manželkou svého
švagra Annou Vejrychovou, se kterou se oženil v roce 1931
a žil s ní až do její smrti v roce 1942. Max Švabinský je
autorem mnoha obrazů, bankovek, poštovních známek
a tvořil i návrhy na vitráže. Mezi jeho techniky patřily
olejomalba, perokresba, litografie, dřevoryt, kresba
tužkou a uhlem. V roce 1945 jmenován národním umělcem a v roce 1958 se stal nositelem Řádu republiky. Interiér
chaloupky jsme vidět nemohli, neb bylo zavřeno.
V podkroví chaloupky je dochována pracovna s původním nábytkem a malířskými potřebami z umělcovy
pozůstalosti. Z Kozlova pochází velká část jeho děl. Zde jej
navštěvoval i Bohuslav Martinů, profesor Zdeněk Nejedlý
a mnoho dalších osobností.
Pak již pokračujeme obcí k nedalekému rybníčku, kde
je pěkné posezení, čehož využíváme ke krátkému odpočinku a posilnění. Dále pokračujeme kolem kaple Panny
Marie postavené v roce 1753, která má dřevěnou zvoničku

Již 16 let se začátkem července vydáváme na společnou
pěší vycházku. Pro letošní rok byla zvolena značená turistická trasa kolem Kozlova a České Třebové. Ráno
nastupujeme do linkového autobusu a vystupujeme na
zastávce nedaleko obce Svinná a pak již pokračujeme
pěšky. Na kopci nad vesnicí přicházíme k zajímavé atrakci,
která turistům nabízí nikoli výhled, ale podhled. Je to
podobné vchodu do sklepa se šesti schody. Na panelu je
orientační panoramatická fotografie složená z osmi
snímků a nabízí, co vše je možné za příznivého počasí
vidět. Atrakce je určena i pro lidi, kteří mají strach z výšek
a i hloubek. Svinnovská podhledna je na rozcestí turistických tras, které vedou do České Třebové, Kozlova
i Litomyšle.
Po prohlídce pokračujeme dle turistických značek
směrem k obci Kozlov. Překrásné okolí je doslova turistickým lákadlem k mnoha vycházkám. Přicházíme na okraji
obce k udržované roubené chaloupce s krásně malovaným
štítem, na kterém je výjev, jak sv. Václav přijímá dary.
Autorem tohoto je významný český malíř Max Švabinský.
Malíř se narodil v roce 1873 v Kroměříži, kde je i od roku
2003 otevřen Památník Maxe Švabinského se stálou
expozicí jeho slavných děl, a zemřel v roce 1962 v Praze. Je
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a směřujeme svou cestu k Chatě Maxe Švabinského, kde je
restaurace, ale i zde je zavřeno. Pak již přicházíme k rozhledně na Kozlovském kopci, jejíž kovová konstrukce byla
postavena v roce 2001. Je vysoká 55 metrů a vyhlídková
plošina ve výšce 33 metrů. V těchto místech stála dříve
dřevěná rozhledna vysoká 29 metrů, která po zásahu
blesku musela být v roce 1939 zbourána. Na rozhlednu
vystoupala po více jak 150 schodech polovina účastníků.
Výhled po okolí nádherný, neb počasí nám přálo.
Následně již opouštíme Kozlov a dle značek postupujeme lesem směrem k České Třebové. Míjíme pravěkou
osadu Křivolík, kde je muzeum v živé přírodě a pak již
stoupáme do prudkého svahu k poutní kapli Panny Marie
Na Horách. Kaple stojí nad pramenem údajně zázračně
uzdravující vody, ke které se váže mnoho legend. Dnešní
kaple byla postavena roku 1819. Bylo nám umožněno
i nahlédnutí dovnitř kaple. V blízkosti procházíme kolem
restaurace, kde na zdi je pamětní deska, která upozorňuje
návštěvníky, že v roce 1851 zde v lázních pobývala
spisovatelka Božena Němcová se svými dětmi. Původně
zde byl hostinec a parní lázně.

Blížíme se k závěru našeho putování, sestupujeme do
České Třebové a v blízkosti náměstí máme zajištěn
v restauraci s minipivovarem oběd k plné spokojenosti
účastníků. Tak skončila již 31. společná vycházka. Zájemců o pěší turistiku se sešlo 22, délka trasy kolem
11 km. Je třeba poděkovat za velmi náročnou přípravu
i organizaci, neb stále trvají protiepidemická opatření.
Oldřich Kladivo
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Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 9. 8. 2021

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu

Zastupitelstvo obce Desná mimo jiné projednalo
a schválilo:
- prodej obecního pozemku dle geometrického plánu
č. 275-98/2021
- pronájem nebytových prostor v budově obecního
úřadu za účelem provozování kadeřnictví
- poskytnutí dotace z rozpočtu obce svazku obcí
Vodovody Poličsko a uzavření veřejnoprávní
smlouvy
- rozpočtové opatření č. 2/2021
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Poříčí za účelem zakoupení šatních
skříněk do Mateřské školy v Desné
- mimořádný příspěvek Mateřské škole Desná
ve výši 50 000,- Kč na zakoupení šatních skříněk
- podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce běžecké
dráhy“
- na základě výsledku výběrového řízení jako zhotovitele stavby „Vybudování workautového hřiště
a obnova dětského hřiště v obci Desná“ společnost
Stavební sdružení Boštík a.s. Poříčí u Litomyšle
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 4.
2021 se zhotovitelem Skanska a.s. na akci
„Oprava místní komunikace v obci Desná“

Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu se uskuteční

ve čtvrtek 21. října 2021
dle tohoto časového rozpisu:

- stanoviště č. 1 – za mostem v Cikově
16:00 – 16:10 hodin
- stanoviště č. 2 – u kaštanu u Jebouskových
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

Zastupitelstvo obce Desná neschvaluje:
- žádost o příspěvek na činnost Hospic Anežky České,
Červený Kostelec z důvodu velké dojezdové
vzdálenosti
- žádost o příspěvek na činnost Klub RADOST,
Prostějov z důvodu velké dojezdové vzdálenosti

Poděkování
V tomto čtvrtletí oslavil významné životní jubileum
pan Stanislav Tomšíček.
Děkujeme mu za dlouholetou a nezištnou pomoc naší
obci, po mnoho let byl předsedou volebních komisí, stará
se o kroniku obce. Jako přílohu ke kronice vypracoval
i obsáhlou historii desenské školy. Je členem redakční rady
Deseňáčku a vždy je nápomocen u různých akcí, ať to jsou
setkání rodáků v naší obci, příprava poutní mše nebo
setkání u jesliček. Mnozí z nás ho známe také z neúnavné
a každodenní ochoty zajišťovat chod naší mladočovské
farnosti, pomáhal již zesnulému P. Preislerovi a nyní je
pravou rukou i P. Štorka. Mnoho z nás se na něj obrací při
přípravě svateb, křtin i pohřbů. Pečuje o kapličku a stále je
aktivním účastníkem vycházek po okolí. Nesmíme opomenout členství ve Sboru dobrovolných hasičů, řadu let
vedl mladé hasiče. Je též dlouholetým členem Českého
svazu včelařů, kde spolupracuje při organizování zájezdů
a zajišťuje přednášky o včelařství. Při příležitosti 100. výročí založení včelařské organizace v Litomyšli byl autorem
almanachu.
Do dalších let přejeme mnoho zdraví, radosti a pokoje
a nadále ať ho provází Boží požehnání.

Zastupitelstvo obce Desná bere na vědomí:
- žádost o koupi pozemku dle geometrického plánu
p. Miroslava Nádvorníka

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

55 let
60 let
70 let
70 let
81 let
81 let
Všem oslavencům
88 let
89 let přejeme do dalších let
89 let mnoho zdraví a dobrou
životní pohodu.
92 let

Narození
Úmrtí

Ema Zrůbková
Tereza Ospaldová
Anežka Benešová

Ladislav Nádvorník
Marie Voříšková
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Tabata

KADEŘNICTVÍ

s Majkou Andrlovou

NOVĚ OTEVŘENO

Kde: tělocvična ZŠ Dolní Újezd
Kdy: každé pondělí – od 6.9.
Čas: 19-20 hod.
S sebou: pití, podložka, ručník
- švihadla, činky, overbally i gumy jsou k dispozici
Vstupné:
členky Sokola a studentky 30 Kč
ostatní 50 Kč
Těším se na vás
Připojte se k naší skupině na facebooku
Aktivní cvičení s Majkou

Provozní doba na objednání
ské
m
Petra Kučerová
dá ské
Telefon: 604 534 738
pán é

sk

dět

Desná 100 (obecní úřad)
TĚŠÍM SE NA VÁS!

VODA – vodní zdroje
Cesta pitné vody do našich domácností a firem je
poměrně dlouhá a složitá. Kapka vody, která spadne na
zemský povrch ve formě srážek, k nám může dorazit za
několik dní, měsíců či let. První činností člověka navázanou na cestu kapky vody je nalézt dostatečný a kvalitní
zdroj pitné vody, nad zdrojem vybudovat jímací zařízení,
vodu z tohoto zařízení vyčerpat do akumulace, upravit
a potrubím ji dovést až do kohoutku.
Vodovod Poličsko zásobuje pitnou vodou kromě
Poličky ještě dalších 16 obcí a jejich místních částí. Pro
potřeby vodovodu je využívána pouze voda podzemní z vrtů, studní a zářezů. Tento druh přírodní vody vzniká
vsakováním srážkové vody propustnými vrstvami
zemské kůry. Chemické složení podzemních vod je proto
velmi různorodé, a to s ohledem na chemickou skladbu
vrstev, s nimiž voda na své cestě v podzemí přijde do
styku. Vpodstatě celý vodovod Poličsko se nachází
v oblasti Vysokomýtské synklinály, která vytváří širokou
artéskou strukturu s několika nad sebou uloženými
zvodněmi a představuje jeden z nejvýznamnějších
hydrogeologických celků české křídové pánve a rozprostírá se v širokém pásu od Poličky ve směru na Litomyšl
a Vysoké Mýto.
Otázka zásobování pitnou vodou není pouze realitou
současnosti, ale nedostatek vody již v minulosti způsoboval migraci obyvatel či přesun celých měst do příhodnějších lokalit. V prvopočátku byly jako zdroj vody využívány vodoteče či studánky a studny. Vyšší poptávka po vodě
z veřejného vodovodu vedla k vyhledávání zdrojů mimo
vlastní město či obce. Postupně tak bylo možné rozšiřovat
vodovodní síť i do okolních obcí, a tím dát vzniknout
skupinovému vodovodu v současnosti nazývanému
Skupinový vodovod Poličsko. Dnes skupinový vodovod
zásobuje pitnou vodou Poličku, Střítež, Lezník, Modřec,
Pomezí, Kamenec, Lubnou, Sebranice, Široký Důl,
Korouhev, Sádek, Květnou, Oldřiš, Dolní Újezd, Jiříkov,
Václavky, Budislav, Poříčí, Mladočov, Zrnětín, Horní
Újezd, Desnou a Vidlatou Seč. Skupinový vodovod, jehož
je VHOS, a. s. provozovatelem, využívá 5 pramenišť, která
obsahují 4 jímací vrty, 5 pramenních zářezů a studny. Do
vlastní Poličky lze přivést vodu ze tří z nich. Slovy čísel
z cca 47 l/s, které jsou ze zdrojů odebírány pro potřeby

skupinového vodovodu, spotřebuje město Polička téměř
60 % tohoto množství.
Nejvýznamnější prameniště, které v současnosti
zásobuje prakticky celý skupinový vodovod včetně
Poličky, je prameniště Čistá s artéským vrtem Cl-1. Tento
vrt o hloubce 192 m má povolený odběr 100 l/s a nachází
se u obce Čistá v údolí Jalového potoka. Dalším významným prameništěm je prameniště Sebranice. Zde jsou
v současné době pro zásobování Poličky a přilehlých obcí
využívány vrty V-1 a V-5a hluboké 216 a 206 m. Jejich
vydatnost je 10 a 23 l/s. Přímo v Poličce se nachází
v lokalitě Mánesova vrt V-6 hluboký 106 m o vydatnosti
12 l/s. Z tohoto vrtu se voda čerpá do vodovodní sítě
města Poličky a dále do Pomezí a Květné. Pro obec Lubná
a částečně i obec Sebranice slouží jako zdroj pitné vody
soustava 5 zářezů ve směru na Svatou Kateřinu. Jejich
vydatnost je až 4 l/s. Posledním prameništěm využívaným skupinovým vodovodem Poličsko je lokalita
V Borkách v Budislavi. Toto prameniště, které tvoří
4 studny, zásobuje obec Budislav a mimo sezónu je
schopno dodávat přebytky vody do Poříčí.
Odběr podzemní vody pro pitné účely je státem
zpoplatněn. Zpoplatnění odběru podzemní vody stanovil
již v r. 2001 zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (Vodní zákon).
Od zavedení tohoto poplatku pro podzemní vody je jeho
výše 2,- Kč za odebraný kubík (m3). Zpoplatněny jsou
zdroje, jejichž odběr přesáhne 500 m3 za měsíc nebo
6000 m3 za rok.
Dlouhodobé sucho, které nás v uplynulých letech až
donedávna trápilo, neznamenalo u nejvyužívanějších
zdrojů zásobujících skupinový vodovod Poličsko
významnější pokles vydatnosti. To nelze tvrdit o zdrojích
podpovrchových (Budislav a Lubná), kde v suchých letech
docházelo k podstatnému snížení vydatnosti, a musela být
přijímána opatření na omezení odběru pitné vody z vodovodní sítě. Díky propojení jednotlivých zdrojů v rámci
skupinového vodovodu Poličsko je možno krátkodobý
pokles vydatnosti v některém ze zdrojů vykrýt. Přesto je
v zájmu nás všech, aby byla co nejdříve realizována
veškerá koncepční opatření zahrnující posilování odolnosti vodních zdrojů, zvyšování retenční a akumulační
schopnosti krajiny a zodpovědné hospodaření s vodou.
VHOS, a.s.
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Proměny Desné
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Novinky z desenské školičky
Nový školní vzdělávací program je vypracován na
základě závazného Rámcového programu pro předškolní
vzdělávání. K nahlédnutí je v šatně MŠ.
Veškeré informace, aktuality a fotografie jsou k dispozici na našich internetových stránkách: www.skolka.obecdesna.cz.
Krásné podzimní dny nám nabízejí řadu aktivit, na
které se moc těšíme a které nám zpříjemňují pobyt ve
školce... je to např. drakiáda, hudební vystoupení pana
varhaníka Kubáta, divadlo ve školce, narozeninový dort,
vítání občánků na Desné, keramická dílna v ZUŠ
v Litomyšli a další...

Ve středu 1. září jsme odstartovali další školní rok, naše
školka již 45. v pořadí. Slavnostní zahájení provozu nově
postavené školky bylo 1. 9. 1976.
Přivítali jsme známé tváře i nové dětičky, které odhodlaně kráčely s maminkou či tatínkem po chodníku ke
dveřím naší školky.
Všichni doufáme, že školní rok 2021/2022 se bude nést
v normálním duchu a děti budou moci chodit bez roušek,
testování či dalších nařízení, které jsme byli nuceni
v minulých dvou letech podstupovat. Dovedete si jistě
představit, jak bylo obtížné některé děti do školky přijmout a jiné ne (mohli jen předškoláci a děti zaměstnanců
vybraných profesí - hasičů, zdravotníků apod.), testovat je
dvakrát v týdnu, odesílat informace na vyšší místa a stále
se bát, kdy se školka uzavře nadobro...
A tak se už těšíme na lepší zítřky...V novém školním
roce budeme mít opět naplněnou kapacitu 35 dětí. Do ZŠ
nám odešlo 9 kamarádů (viz. foto), přijato bylo 9 dětí.
Některé nastoupí až dosáhnou věku 3 let. Z kapacitních
důvodů nebyly přijaty 4 dvouleté děti. Letos máme 13 dětí
z Desné a 22 dětí z Poříčí. Děti jsou dle věku rozděleny do
dvou tříd „Koťata” a „Myšičky”. V tomto školním roce
pracujeme podle nového Školního vzdělávacího programu” s názvem : „Rok se skřítkem Lupínkem”.

Krásný podzim plný barev, radosti a zdraví
Vám přejí děti a zaměstnanci
Mateřské školy Desná.
Bc. A. Veselíková, ředitelka školy

Jeho motto zní:

„...Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok,
stejně letos jako loni, tak i napřesrok.
Po jaru je vždycky léto, podzim po létu
a nežli se nadějeme, zima už je tu...”
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Víra, naděje a láska
Bože, náš Otče, s hlubokou pokorou a uznáním předstupuji před tvou Tvář a skrze tento akt odevzdání se
a zasvěcení ti předkládám svůj život, své skutky, svou
lásku, vše, co mám a vše, na čem mi záleží, a skládám to
pod tvou otcovskou ochranu. Horoucně toužím po tom,
abych tě mohl stále více poznávat, milovat a ctít. Pokorně
si přeji, abych mohl v sobě přijmout tvou dobrotu a tvou
nekonečnou otcovskou lásku a darovat ji druhým. Dopřej
mi, prosím, tu nesmírnou milost, abych porozuměl a stále
více miloval Božské Srdce tvého milovaného Syna
a posilněn Duchem Svatým mohl bez ustání oslavovat
tvou otcovskou a věčnou dobrotu. Neboť ty jsi nekonečně
dobrý Otec. Svatá Maria, dcero Otce a naše nebeská
Matko, pomáhej mi, prosím. Amen.

(modlou) se mu pak stává leccos, čímž skutečnou víru
v Boha překrývá a vytěsní. Obecně tomuto podřízení
říkáme závislosti. Závislost může člověka zotročit
čímkoliv, co se náhle i pozvolna stane prvořadým v životě
a postižený již nechce a nedokáže svou vůlí opustit toto
područí závislosti psychické i návykové. Běžně známé
návykové závislosti jsou dnes třeba celodenní sledování
televize a dalších médií, horoskopy, přemrštěný sport
ničící tělo, bezbřehá zábava, touha po majetku, drogy,
alkoholem zničená psychika, politické masáže vyvolávající strach a nedůvěru a další nepřeberné příležitosti, které
člověka nějak spoutají a vezmou mu svobodu i myšlení.
Závislosti vždy vypadají zpočátku lákavě a výhodně.
Samozřejmě, vše v životě není jen závislost, ač by se
mohlo zdát, že každodenní práce a zajišťování potřeb
rodiny i společnosti člověka zcela zaměstnává. Naopak
většina prací, jak fyzických tak i intelektuálních, je nutná
a tvůrčí. V přirozeném řádu i při všem napětí pracovním
má myšlenkově svobodný člověk dost schopností nabídnout sobě i svému okolí radost a naději, které chrání před
excesy a propadem ega.
Člověk vždy žije v nějaké podřízenosti, protože není
svým stvořitelem, ale musí si vybrat, čí principy chce ctít
a respektovat. Buď k Bohu a být svobodný ke konání
přirozeného dobra nebo k něčemu negativnímu, co je
popsáno v minulých odstavcích a následujících řádcích.
S tím velmi souvisí i mnohá jednorázová rozhodnutí, např.
proti početí života (různé antikoncepce), proti již počatému životu, obecně i úmyslným jednáním poškozující
zdraví, vzájemné vztahy a sebeúctu. V rovině duchovní
před dětmi a ostatní veřejností nevyznáváme víru, naopak
hanobíme Boha nadávkami a posměšky. To jsou vesměs
velmi těžká provinění. Zlo v jakékoliv rovině svazuje
člověka, jeho víru a následně i jednání, přitom se tváří jako
bezelstné.
Je to víra a z ní prýštící každodenní modlitba, která
přinese mír do duše, mír a pohodu do rodin, dělný klid do
společnosti, mír a spolupráci mezi národy. Žádná zbraň
není silnější než tichá, upřímná modlitba. Jestliže odmítáme modlitbu, nemůžeme čekat dobrý vývoj společnosti.
Modlitba je vytrvalá práce na sobě i na globálním dění.
Mimo modlitby k Bohu není nic, co by zajistilo lidstvu
dobrou budoucnost. Věřit v Boha znamená i věřit v moc
modlitby. Modlitba může být účinná, jen je-li upřímná
a pravdivá. Kolik víry do ní vložíme, takovou sílu má. Na
Bohu si nelze nic vynutit. Jen pokorná duše s čistou myslí
modlitbou se otevírá dokořán milosti.
Hříchem zatížená duše nemá potřebnou sílu ducha,
pak se zdá, že modlitba nemá cenu ani účinnost. Je třeba se
od hříchů a chyb očistit lítostí a svátostí smíření a vložit do
modlitby osobní důvěru. Potom opět nabude sílu
a účinnost. Přitom je třeba modlit se vytrvale, protože zlo,
které takto přemáháme, je neodbytné, letité a zakořeněné
v myšlení osobním i společnosti, stále útočí, soustavně
zpochybňuje myšlení i rozhodování, které míří k dobrému
cíli. Chceme-li dojít k dobru, k Bohu, musíme se modlit
aktivně.

Učit se o Bohu a víře od něho pocházející je nezbytné,
abychom poznali a pochopili, jak svět včetně lidí a jeho
Tvůrce vůbec fungují, ale přesto tato výuka má pro nás jen
informační charakter. Boha a víru si nemůžeme sami
vymyslit, tu můžeme jedině přijmout od Tvůrce, zprostředkovaně od druhých a dále ji rozvíjet. Na základě
těchto vědomostí si tvoříme pohled na skutečnost
a přijímáme víru do své reality. S živým Bohem komunikujeme a tomuto rozhovoru říkáme modlitba. Teprve přímá
a úmyslná modlitba je rozhovor s Bohem, tedy modlitba
jako taková. Rozlišujme: mluvit o Bohu (studium
a poznávání) a mluvit s Bohem (modlitba).
Kratičká modlitba, třeba „Pane smiluj se nad námi
a nad našimi rodinami“ je účinnější než dlouho diskutovat
o tom, jestli Bůh je nebo není. Chceme-li k Bohu dojít, je na
nás udělat první krok, požádat Boha modlitbou a Bůh se
nám dá poznat. Ve skutečnosti je to obráceně. Bůh po
tisíciletí zve lidstvo, a tedy i každého zvlášť, aby mu
důvěřoval a podle jeho instrukcí žil, takže zájem z naší
strany je jen odpovědí na jeho odvěkou výzvu.
Modlitba podvazuje a ruší zlo, takže fakticky nic
špatného nemůže vzniknout v myšlenkách ani prakticky
a tím i cokoliv ničit, modlitba může i zabránit válkám. Zlo
jako takové není jen neidentifikovatelný odpor lidí jednat
proti zájmu druhých a tím celého lidstva, je to přímé
osobní podřízení se škůdci (padlému andělu). Bůh dal
život nejen lidem, ale již dlouho před stvořením lidí
i duchovým osobnostem – andělům, kteří mají od přirozenosti nesrovnatelně větší schopnosti proti člověku. Každá
tato duchová osobnost má též jako my svobodnou vůli,
sama se svobodně rozhoduje, zda bude Boha ctít (dobří
andělé) nebo Bohem opovrhovat a žít pod diktátem vlastní
pýchy a falešné bohorovnosti. Tito padlí andělé svádějí
(našeptávají) našemu myšlení, aby Boha ignorovalo a žilo
jen podle svého uvážení, vždyť moderní člověk si přeci
umí vybrat, co je dobré a co mu vyhovuje. Místo Boha
a jednání přirozeného nám předkládá jako prioritu mnoho
jiného: osobní úspěch, majetek, ctižádost, moc společenskou, sebeuspokojení z vlastního úspěchu, nechuť
podřídit se, necitelnost k druhým, svoboda bezohledného
rozhodování. Jestliže se člověk tomuto diktátu zla podvolí, současně tak ztrácí kontrolu nad sebou a bohem
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Boha nelze zkoušet a škádlit, co ještě snese. Bůh snese
a vydrží všechnu nedůvěru i nevíru, kterou lidstvo je
schopno vyprodukovat. Ale my sami sebe tím zničíme
a stahujeme společnost více ke dnu mravního jednání,
následně pak připravujeme velmi smutnou budoucnost.
Budoucnost děláme my sami, ač si myslíme, jak jsme
bezvýznamní. I moře je z kapiček. Zde neplatí žádné: oni
za to mohou, oni to vyřeší. Zde nemá smysl dělit lidi na

věřící a bez víry. O Bohu ví každý bez ohledu, jak to
prezentuje, a každý tvoří budoucnost. Proto je nutné,
abychom se modlili všichni. Upřímně, hned a napořád.
Stačí jen otevřít srdce a říkat třeba kratičce „Pane, chválím
Tě a děkují Ti, že jsi. Nebo: Věčný Pane, smiluj se nade
mnou a nad moji rodinou. Pane, vytáhni mne z nedůvěry,
kde vězím. Amen.“ Bůh vždy slyší a prosbu řeší!
Stanislav Tomšíček

Vzpomínka
Po maturitě studoval Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně (tehdejší Vysokou školu zemědělskou) obor Mechanizace zemědělství. Během vysokoškolského studia absolvoval několik zahraničních pobytů
a stáží. Nejdelší byl roční pobyt na University of Alaska
v Anchorage v USA. Po návratu vypracoval diplomovou
práci. V roce 1997 zahájil následně doktorské studium
obor Technika a mechanizace zemědělství. Doktorské
studium ukončil v roce 2000 a byl mu udělen titul Ph.D.
Po ukončení studií byl přijat na místo technicko-

Je to již 10 let, kdy nás zasáhla velmi smutná zpráva
o neštěstí, které se stalo v Nikaragui. Při plnění pracovních
povinností se skupina vysokoškolských učitelů a studentů
vracela 28. září 2011 v několika
autech z exkurze v chovné
stanici krevet v Jiquilillo.
V Nikaragui působili v rámci
projektu rozvojové spolupráce
a připravovali s partnerskou
univerzitou v Managui podmínky programu pro praktické vzdělávání studentů propojeného s funkčním provozem univerzitního tropického statku s velkým potenciálem pro uplatnění českých absolventů i technologií.
Během jízdy došlo k čelní srážce auta, ve kterém se vraceli
také tři vysokoškolští učitelé Mendelovy univerzity
z Brna, s protijedoucím kamionem. Tito tři pedagogové
srážku nepřežili, jednadvacetiletý student skončil v nemocnici. Jedním z pedagogů byl i desenský rodák,
proděkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity
v Brně doc. Ing. Libor Severa, Ph.D. (* 17. 9. 1973 + 28. 9.
2011).
Do základní školy nastoupil v Desné - byl asi jedním
z posledních žáků desenské školy. Pro nedostatek žáků
byla škola zavřena a výuka přesunuta do Dolního Újezdu.

inženýrského pracovníka pro
výuku Mendelovy zemědělské
a lesnické univerzity v Brně.
Pracoval na řadě výzkumných
projektů a výrazně se podílel na
navázání spolupráce s několika
prestižními zahraničními pracovišti na univerzitách
v Japonsku, Číně i dalších zemích. V roce 2003 přednesl
sérii přednášek ve Francii na ENSAM Cluny. V oblasti
výzkumu se zabýval mechanickými a fyzikálními vlastnostmi biologických materiálů. Při smutečním projevu při
pohřbu 21. října 2011 v Mladočově děkan fakulty mimo
jiné uvedl, že měl být jmenován ke konci roku profesorem.
Byl členem České akademie věd a též i členem vědeckých
společností v Americe.
V roce 2014 při příležitosti oslav 95. výročí založení
Vysoké školy zemědělské v Brně, dnes Mendelovy
univerzity, byl otevřen nový Pavilon Libora Severy a byla
mu udělena in memoriam pamětní medaile.
Po celou dobu působení na univerzitě se aktivně
zapojoval do činnosti ústavu, fakulty i univerzity a proto
jej členové akademické obce v roce 2008 zvolili za člena
Akademického senátu AF MENDELU. V roce 2010 byl
jmenován do funkce proděkana pro pedagogiku. Věnoval
se též studiu jazyků. Mluvil anglicky, francouzsky,
německy, španělsky a jako jeden z mála i novořecky.
Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v něm
ztratila významného vědce, odborníka, pedagoga,
akademického funkcionáře a především velmi skromného, vzdělaného, pracovitého člověka a kamaráda.

Škola v Desné byla postavena v r. 1875 a vyučování ve
zdejší škole skončilo po 106 letech. Posledním ředitelem
školy byl pan Miroslav Metyš. Výuka v Desné skončila
k 30. červnu 1981 (viz foto – Libor S. první sedící zleva).
Pak Libor pokračoval v Dolním Újezdě a následně na
Střední zemědělské škole v Opočně s vynikajícím prospěchem.
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Každoročně po celé desetiletí při výročích tohoto neštěstí
se na hrobě v Mladočově objevila krásná kytice od vedení
Mendelovy univerzity. Je to vzácný příklad jakou vážnost
a autoritu měl na univerzitě i u blízkých kolegů a kamarádů. V roce 2012 byla odhalena pamětní deska a zasazeny
tři jedle bělokoré v Arboretu Křtiny, které je součástí
Školního lesního podniku Mendelovy univerzity v Brně.
Posléze zde byl instalován i památník věnovaný této
smutné události (viz foto).
Zdaleka jsem nepopsal všechny Liborovi aktivity. Při
našem dosti častém setkávání byl vždy velmi skromný,
uvážlivý a kamarádský.
Čest jeho památce
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Oldřich Kladivo

Léto v Tělovýchovné jednotě Horní Újezd
První větší fotbalovou akcí na našem hřišti byl po
covidové pauze zápas svobodní (mladí) – ženatí (starší).
V parném nedělním odpoledni se sešlo na třicítku současných i bývalých fotbalistů naší TJ k exhibičnímu zápasu
a snahy o oživení sportovního života po dvou předběžně
ukončených sezonách. Hrálo se 2×40 minut a i to bylo až
až. Cíl byl splněn – pobavit sebe, diváky (kterých, pravda,
mohlo být klidně více) a hlavně se nezranit. Věřím, že
všichni hráči i diváci odcházeli spokojeni a bylo by fajn se
na podobné akci sejít třeba zase za rok. A aby byla naplněna zpravodajská povinnost – zápas skončil remízou 2:2.
I když se jarní část sezóny prakticky nekonala, bylo třeba
toto období uzavřít. Největší akcí tohoto druhu byly
zápasy fotbalové školičky a mladší a starší přípravky proti
rodičům. Této akce se zúčastnilo přes 50 dětí a obdobný
počet dospělých. Žáci si zahráli proti mužům a následně
strávili noc v kabinách. Končící družstvo dorostu si
zahrálo na turnaji v Rudolticích a tým mužů spojil ukončení sezóny rovnou se zahájením sezóny nové.
I přesto, že jsme měli v pátek téměř polovinu hřiště pod
vodou, se nám v neděli 11. 7. podařilo uspořádat další
ročník dětského sportovního dnu. V příjemném počasí se
ho zúčastnilo téměř 60 dětí ze širokého okolí. Více než
čtyřicítka pořadatelů připravila pro děti 18 disciplín, mezi
kterými nechyběla jízda na kole, stříkačka, střelba ze
vzduchovky nebo hod či kop na cíl, nově si děti mohly
vyzkoušet třeba frisbee nebo golf. Veškeré dění se odehrávalo na fotbalovém hřišti, hřišti s UMT a na přilehlých
plochách. Po celé nedělní odpoledne nás provázelo pěkné
slunečné počasí a všechny děti si odnesly nějakou tu
skladkost nebo jinou drobnost za splněné disciplíny.
Nejlepší výkony v 5 soutěžích byly v podvečer vyhodnoceny a vítězům v daných kategoriích byly předány věcné
ceny.
Uspořádali jsme i kulturní akci. V sobotu 24. 7. se na
našem hřišti uskutečnilo prázdninové hudební posezení.
Zhruba stovce návštěvníků zahrála kapela Madam
z České Třebové a JK Band pana Jiřího Kárníka z Dobrého
v podhůří Orlických hor.

Fotbalové soutěže jsou v plném proudu. Jako první do
nich v polovině prázdnin vstoupil tým mužů, kterému ale
vstup nevyšel podle představ. Mládežnické týmy zahájily
soutěžní klání na přelomu srpna a září. Přijďte se na naše
snažení podívat.
Za TJ Horní Újezd Mgr. Zdeněk Beneš a Ing. Jan Beneš

Pozvánka na fotbal na Horní Újezd
Mladší přípravka
neděle 26. 9. 9:30 turnaj Horní Újezd
Mladší žáci
neděle 19. 9. 10:00 Horní Újezd/Morašice – Březová
neděle 31. 10. 10:00 Horní Újezd/Morašice – Radiměř
Starší žáci
neděle 10. 10. 10:00 Horní Újezd/Morašice – Pomezí
neděle 24. 10. 10:00 Horní Újezd/Morašice – Jevíčko
Muži
neděle
sobota
neděle
neděle

26. 9.
9. 10.
24. 10.
31. 10.

15:30
15:00
14:30
14:30

Horní Újezd – Mladějov
Horní Újezd – Janov
Horní Újezd – Opatov
Horní Újezd – Cerekvice

Kompletní rozpisy zápasů našich mužstev
najdete na www.tjhorniujezd.cz.
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Letní prázdninový camp
trička. V úterý absolvovaly kurz první pomoci se zkušenou školitelkou z Českého červeného kříže. Ve čtvrtek
jsme navštívili záchrannou stanici volně žijících živočichů
na Pasíčkách. Děti chodily domů nadšené každý den
a tábor se jim velmi líbil. Uvidíme, zda příští rok zvolíme
opět tuto variantu nebo se podíváme do Borovnice.
S koncem prázdnin jsme opět začali s pravidelnými
tréninky. Připravujeme se na podzimní kolo hry Plamen,
které by se mělo uskutečnit v říjnu v Jevíčku.
Věra Rosypalová

Jelikož na jaře i v létě byla situace ohledně covidu ještě
dost nejistá, rozhodli jsme se letošní hasičský tábor strávit
na hřišti jako „přívesnický“ tábor, který fungoval během
dne a na noc chodily děti domů. Takto to více vyhovovalo
dětem, které nerady spí mimo domov.
Na hřišti se každý den scházelo 20 – 25 dětí od 5 do
11 let, které hlídali 4 vedoucí. Měli jsme připravený
program vyplněný hrami, tvořením i malováním.
V pondělí kromě her děti vytvářely vlajku a batikovaly
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Soutěž OLSY 2021
Okresní liga se nám pomalu chýlí ke konci. Zbývá
pouze jediný závod a výsledková tabulka je dosti zajímavá. Všichni jsme napjatí, jak se vše vyvrbí. Samozřejmě
bychom si moc přáli, aby to dopadlo, co nejlépe. Musím ale
napravit jeden rest, a tím je zpráva o průběhu naší soutěže
na Desné.
14. srpna se u nás na hřišti konal 4. závod Okresní ligy
Svitavska pro rok 2021. Přípravy na něj proběhly již den
předem, kdy jsme jako každý rok připravovali zázemí pro
diváky a běžeckou dráhu. Vše šlo jako po másle, především díky již vybudovanému a funkčnímu kiosku na hřišti.
V sobotu ráno se pak začali sjíždět závodníci a chvíli poté
se mohla soutěž rozběhnout. Celkem se dostavilo
14 družstev žen, 26 týmů mužů a 5 týmů seniorů. Počasí
nám přálo, tudíž byly ideální podmínky pro špičkové
výkony. Pár týmů tyto podmínky využilo – v mužích byla
pokořena hranice 16 vteřin hned třikrát. Postaraly se o to
týmy, které se umístily na stupních vítězů: Letohrad Orlice
B (16,84), Široký Důl A (16,85) a Pomezí A (16,94). Dařilo se
i ženám, vítězný čas měl hodnotu 17,97 a postaraly se o to
ženy z Kamence A. Medaili za druhé místo si odvezly ženy
z Hartmanic (18,17) a ze třetího místa se radovali v Širokém Dole (18,26). Co se seniorů týče, stupně vítězů
vypadaly takto: první se umístili senioři ze Sádku (16,26),
druhé místo obsadil Perálec (16,27) a třetí místo patřilo
Oldřiši (16,55).
Výkony našich týmů byly dosti rozmanité. Mužům se
docela zadařilo – tým A se s časem 17,39 umístil na báječ-

ném 6. místě, tým B s časem 18,54 obsadil místo 13.
Senioři měli smůlu, jelikož jim s časem 16,67 utekla bedna
pouze o 12 setin. Poprvé v letošní sezoně nastoupily dva
týmy žen. Tým A se bohužel moc nepředvedl a po součtu
chyb s časem 35,47 obsadil 11. místo. O větší radost se
postaral tým B, který s časem 18,78 bral 6. místo. Jednalo se
tedy o mix výkonů.
Celkově bych naši soutěž zhodnotila pozitivně. Počasí
bylo skvělé, občerstvení perfektní a hlavně všichni byli
spokojeni, což je pro nás to nejdůležitější. Doufáme, že
příští rok se nám podaří minimálně stejně tak dobrá soutěž
jako letos.
Úplně na závěr bych chtěla jménem sboru poděkovat
všem, kteří se podíleli na organizaci soutěže a pomohli
nám tento den zrealizovat.
Hanka Chaloupková
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