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Vzpomínka smutných událostí
Na základě Mnichovské dohody z 29. září 1938 bylo zabráno pohraničí Čech
a Moravy. V našem kraji sahalo až k Litomyšli a Poličce. Schválena autonomie pro
Slovensko a Podkarpatskou Rus a následně 16. 3. 1939 vyhlášen Protektorát
Čechy a Morava. Nastalo těžké období nacistické okupace, které trvalo šest let.
Prvními projevy nadvlády Německa byla povinná německo-česká dvojjazyčnost
všech označení. Obecní úřad si musel opatřit německo-česká razítka a z Desné se
v německém znění stala Deschna. Vše, co připomínalo republiku a demokracii,
muselo být odstraněno. Z veřejných budov, ze škol i knihoven. Z pomníku
padlých v I. světové válce byla odstraněna socha legionáře se státním znakem,
neb měla být zničena a jména padlých musela být na pomníku zatřena. Před
zničením byla socha zachráněna díky prozíravosti a statečnosti několika místních
občanů. Socha byla sejmuta v roce 1940, uložena v kolně u školy, následně ve
stodole a pak, aby nebyla při vyzrazení okupanty zničena, zakopána v zadních
hájích v roce 1942, tj. před 80 lety. Po osvobození byla v červnu 1945 neporušená
vyzvednuta, očistěna a instalována zpět na pomník. Její vykopání i vyzvednutí na
pomník i při její váze vše ručně. V neděli 5. července 1945 se konala slavnost
znovuobnovení pomníku. Slavnostní řečník, pan Stanislav Radimecký, učitel
z Dolního Újezdu, vzpomenul oběti na životech našich občanů v době okupace.

V neděli 13. 7. 1947, tj. před
75 lety, se u pomníku padlých
konalo slavnostní odhalení pamětní desky zdejším rodákům, kteří se
stali oběťmi II. světové války. Byl to
JUDr. Stanislav Ropek a Bohuslav
Ptáček. Dopoledne vedle pomníku
byla sloužena mše sv. P. Františkem
Stříteským, rektorem piaristické
koleje v Litomyšli. (P. František
Stříteský se narodil v Horním Újezdě – Cikově a od půl
roku bydlel na Desné, kde chodil i do školy a odtud šel
i k odvodům na vojnu). Odpoledne vyšel slavnostní
průvod dívek a dětí v krojích, hasičů a ostatních účastníků
od hostince u Zavoralů k pomníku a po projevu účastníka
odboje pana Františka Štěrby z Litomyšle byla deska
odhalena. Slavnosti byla přítomna vdova po JUDr. Stanislavu Ropkovi paní Věra Ropková s osmiletou dcerou
Alenkou, která byla v roce 1945/46 žačkou zdejší školy.
Dále byli přítomni rodiče Bohuslava Ptáčka Vladimír
a Anna Ptáčkovi ze Svitav, další příbuzní a delegace
Okresního soudu z Pardubic.
JUDr. Stanislav Ropek – okresní soudce v Pardubicích
byl popraven 10. 6. 1942, tj. před 80 lety na Zámečku
v Pardubicích. Stal se obětí represivní odvetné akce

nacistů po atentátu na Reinharda Heydricha, kdy byly
vyhlazeny i vesnice Lidice a Ležáky. Narodil se v Desné
v rodině vesnického kováře Františka Ropka. Jeho velkou
zálibou byl skauting. Bez přímého důkazu, snad jen že na
něj padl los, byl zatčen v úřadu Okresního soudu v Pardubicích, vysvlečen ze soudního taláru a bez rozloučení
s rodinou ještě ten den večer na Zámečku v Pardubicích
popraven. Tehdejší tragické události byly popsány
v novinách Lidová demokracie 8. září 1945.
Doslovný opis článku:
Za pardubickým soudcem Dr. Stanislavem Ropkem
Dr. Stanislav Ropek, okresní soudce v Pardubicích, byl
jedním z tisíců, kteří položili život pro českou věc. Dne
10. června byly tomu tři roky. Tichý, klidný a usměvavý
člověk s popraškem jíní na skráních, jehož jste potkávali
denně na Prokopově městě v doprovodu malé dcerušky
a manželky. Co provedl? Nic jiného než to, že byl dobrým
Čechem a že na něho padl los gestapáckých vrahů. Nic
jiného než los. Rozsudek, rychle napsaný, jen uvedl, že
schvaloval … . Byl to jistě jen los, vždyť sami gestapáci
jaksi nesměle prohlásili, že tu šlo o justiční omyl … .
Taková byla justice říše, ty pusté vraždy na nejlepších
synech českého národa. V těch krušných dnech jsme si ani
neuvědomili, jakého poctivého a dobrého Čecha a veřejné1

ho úředníka Pardubice ztratily. Jeho klidná a vyrovnaná
povaha nesla stopu litomyšlské tradice, kde studoval jako
synek staré kovářské rodiny z Desné, překonávaje statečně
hospodářské těžkosti. I na prázdninový skauting si ušetřil
z kondic, skauting byl jedinou jeho vášní. Na popud
bratra, známého akadem. malíře Fr. Ropka, odchází na
vysokou školu pražskou a v soudních službách uplatňuje
potom svůj idealismus a smysl pro poctivou práci a tak si
získává pověst dobrého soudce. Ale i na poli kulturním
a národním pracuje, hlavně v pohraničí, zastávaje hrdě
a neohroženě zásady poctivého Čecha. Snad proto byl již
tehdy Němcům solí v očích. Vzpomínáme jeho působení
v Pardubicích, kde si získal důvěry a přátelství nejen
kolegů, ale i veřejnosti, protože jeho předností bylo umění
jednati s lidmi. Krásně jednal zejména s lidmi z venkova.
Snad viděl v těch prostých ženách v šátku druhý obraz své
staré matky. Neuvěřitelné a zdrcující bylo, když dne
10. června 1942 za chmurného dopoledne byl přepaden
v úřadě gestapáky při přelíčení, vysvlečen ze soudního
taláru a v poutech odvlečen jako nejhorší zločinec bez
rozloučení s rodinou, se světem a hned večer na Zámečku
popraven. Odešel, ale jeho jméno a započaté dílo zůstalo
jako památka na věčné časy spjato se jmény těch, z jichž
krve vzešla svoboda jeho drahé vlasti.
Dr. Meloun

Bohuslav Ptáček – kovářský
dělník zastřelen 13. 4. 1945 v Plzni
při likvidaci transportu. V říjnu
1942 nasazen na nucené práce
v Německu. Na podzim v roce 1944
byl s mnoha jinými spoludělníky
zatčen a vězněn v Drážďanech
a v koncentračním táboře v Buchenwaldu. Když se tam v dubnu
1945 blížila americká armáda, byli
zubožení a hladovějící vězni z tábora odváženi. Jejich
transport projížděl 11. dubna nádražím v Plzni, Bohuslav
Ptáček požádal jednoho železničáře o napsání zprávy
matce na Desnou. Zpráva došla poštou v dopise, ale
synova návratu se nedočkali. Druhý den Němci celý
transport vězňů v lese u Stodu zlikvidovali. Všichni jsou
tam pohřbeni ve společném hrobě. Bylo jich asi 400.
U některých nejsou známa jejich jména ani národnost.
Jako vzpomínku a úctu obětem válek jsou k pomníku
kladeny kytice a věnce. Bylo tomu tak při dřívějších
odvodech na vojnu, ale i při setkáních rodáků a jiných
slavnostních příležitostech. Z naší nevelké vesnice padlo
v I. světové válce 22 občanů a 4 z Hraniček, jejich jména
jsou na pomníku na Horním Újezdě a v II. svět. válce
2 občané. Čest jejich památce.
Oldřich Kladivo

Pozvání na jarní toulání
Srdečně zveme příznivce turistiky a poznávání
okolí v neděli 8. května 2022 na výšlap. Tentokrát jsme
vybrali za cíl našeho putování pramen říčky Desinky,
který je rozdílný od pramene řeky Desné, kde jsme byli
již dvakrát, naposledy v roce 2018. Desinka pramení
vpravo nad Svatou Kateřinou ve směru Zimka - Borová a nedaleko Kozmína je levým přítokem řeky
Desné. Sraz účastníků je u hasičské zbrojnice
v 8 hodin. Auty bychom jeli do Borové a odtud
bychom se vydali pěšky. Délku a náročnost trasy
upravíme na místě, dle počasí a přání účastníků.
Poslední zastávkou, jak jinak, by byla jedna z borovských restaurací.
Těšíme na setkání s vámi.
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Upozornění

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 14. 12. 2021

Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek
za obecní systém odpadového hospodářství za rok 2022
(780,- Kč za osobu/rok) a poplatek ze psa, aby tak co
nejdříve učinili. Poplatek ze psa musí být uhrazen do
31. 3. 2022 a poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství musí být uhrazen do 30. 4. 2022.
Poplatky můžete uhradit bezhotovostně na účet obce
č. 1283416309/0800, variabilní symbol = číslo popisné
nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Desná mimo jiné projednalo
a schválilo:
- pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022
- smlouvu o zajištění obecního systému odpadového
hospodářství
- obecně závaznou vyhlášku obce Desná č. 1/2021
o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
- obecně závaznou vyhlášku obce Desná č. 2/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
- rozpočtové opatření č. 5/2021
- poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Desná
na provoz prodejny p. Kateřině Mlejnkové,
bytem Zrnětín, a smlouvu o poskytnutí individuální
dotace
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Poříčí na dovážení dětí
do mateřské školy a zpět
- dodatek ke smlouvě o nájmu v bytě nad MŠ se
stávajícím nájemníkem
- rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola
Desná na rok 2022
- čerpání finanční částky ve výši 20 000,- z rezervního
fondu Mateřské školy Desná
- smlouvu o nájmu hrobového místa
č. SmlHr – 00639/2021

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu se uskuteční

ve čtvrtek 21. dubna 2022
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 mimo jiné projednalo
a schválilo:
- monitorovací zprávu Strategie rozvoje obce Desná
za roky 2018 – 2021

Jubilea

Pohyb obyvatel

V tomto čtvrtletí oslavili:
Markéta Šuláková
Josef Stráník
Miroslav Háp
Josef Rosypal
Josef Plch
Josef Renza
Marie Benešová
Jan Rubek
Vlastimil Stříteský

Pohyb obyvatel v obci Desná v roce 2021:
- přihlášení k trvalému pobytu
- odhlášení z trvalého pobytu
- narození
- úmrtí

50 let
50 let
50 let
65 let
65 let
Všem oslavencům
82 let
82 let přejeme do dalších let
83 let mnoho zdraví a dobrou
životní pohodu.
85 let

13 občanů
12 občanů
9 občanů
3 občané

Obecní úřad v Desné a redakce Deseňáčku
vám všem přejí požehnané svátky
velikonoční, dny plné sluníčka a mnoho
radosti z rozkvétání přírody.
S příchodem jara načerpejte
dostatek potřebné energie a sil.

Úmrtí
Miloslav Capoušek
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Již po dvaadvacáté proběhla v sobotu 8. ledna 2022
v Dolním Újezdu a okolních vesnicích Tříkrálová sbírka.

V rámci koledy bylo včetně statických
kasiček, bezhotovostních plateb a online
vybráno 390 310 Kč.
V jednotlivých obcích koledníci
vykoledovali tyto částky:
Budislav
31 965 Kč
Desná
34 436 Kč
Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky)
133 184 Kč
Horní Újezd
49 676 Kč
Osík
60 259 Kč
Poříčí (Mladočov, Zrnětín)
44 940 Kč
Vidlatá Seč
27 650 Kč
Jsme rádi, že se nám podařilo Tříkrálovou sbírku letos
uspořádat klasickým způsobem. To bylo možné jen díky
ochotě vedoucích, rodičů a jejich dětí, kteří nám pomohli
sbírku uskutečnit, moc děkujeme. Děkujeme i všem, kteří
naše koledníky vřele uvítali a jejich snahu požehnat domy
do nového roku ocenili usměvem, sladkostí i finanční
podporou.
Vybrané peníze budou použity jako příspěvek na
nákup nového automobilu pro charitní pečovatelskou
službu.
Farní charita Dolní Újezd
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Novinky z desenské školičky
Školkové ohlédnutí do zimy... Zimní počasí nám letos
dopřálo dostatek sněhu, a tak si děti i ve školce mohly užít
sněhových radovánek, lopatování a stavění sněhuláků.
Dne 11. ledna se v naší školce uskutečnil vzdělávací
program s názvem: „Jak zimují ježci” pořádaný záchrannou stanicí Pasíčka. Děti se dozvěděly zajímavé informace
i rady a také si mohly živého ježečka prohlédnout
a pohladit.

V úterý 18. ledna jsme měli ve školce ekologicky
zaměřenou pohádku s názvem: „S divadlem na cestě
k přírodě”.
Moc se nám líbil i naučný program o zdravém životním
stylu od „Zdravé 5-ky”. Plnili jsme různé úkoly a hádanky
k tématu zdraví a nejvíce nás samozřejmě zaujalo ochutnávání různých zdravých potravin včetně ovoce a zeleniny...
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16. února nám zahrálo veselou pohádku naše oblíbené
Divadlo JOJO. Pohádka se nám přesně hodila k týdennímu tématu zvířátka, protože se jmenovala „Jak zvířátka
našla svůj domov”.
Ve středu 23. února jsme měli ve školce karneval. Třídy
se zaplnily veselými barevnými kostýmy. Někdy jsme se

jen těžko poznávali :-)). Připraveno bylo 6 stanovišť
s úkoly, nechybělo tancování, hry s nafukovacími balónky
a palačinková odměna. Veselý smích a rozzářené oči dětí
nám byly důkazem, že se karnevalový den opravdu
vydařil. Děti si domů odnesly diplom, sladké i zdravé
dobrůtky, balónky a velké puzzle. Všechny akce si můžete

Naši předškoláci v březnu
navštívili 1. třídu na základní škole
v Dolním Újezdě
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prohlédnout na našich webových stránkách www.skolka.obecdesna.cz .
A co chystáme na jarní měsíce??? Prozradíme jen, že
budeme mít narozeninový dort, plánujeme velikonoční
tvořivou dílničku, divadýlka, plavecký výcvik pro třídu
Koťátek a také čarodějnický den...

V květnu malou besídku pro maminky ke Dni matek
a v červnu třeba Dětský den a školní výlet...ten nesmí
chybět. A kam pak to bude??? No, to je přece překvápko!!!

Krásné jarní dny plné sluníčka,
optimismu a zlepšující se nálady
Vám všem ze srdce přejí paní učitelky
i děti z desenské školičky :-))

Mateřská škola Desná, okres Svitavy
Desná 124, 570 01 Litomyšl
IČO: 75016010
Tel: 461 631 359
Mobil: 739 049 534
ID datové schránky: y3wkqit
E-mail: ms.desna@centrum.cz

se uskuteční v termínu od 2. května do 16. května 2022
Rodiče, kteří mají zájem přihlásit dítě do naší mateřské školy, si vytisknou dokumenty potřebné k zápisu
na webových stránkách Mateřské školy Desná, okres Svitavy – www.skolka.obecdesna.cz
Dokumenty k zápisu si je možné vyzvednout i v MŠ v termínu 20. – 22. 4. 2022, či kdykoliv po telefonické
domluvě.
Vyplněné a podepsané dokumenty společně s kopií rodného listu dítěte
doručte od 2. 5. 2022 do 16. 5. 2022 následujícími způsoby:
• do datové schránky školy: y3wkqit
• e-mailem (dokument musí být podepsán elektronickým podpisem)
• poštou na adresu školy:
Mateřská škola Desná, okres Svitavy, Desná 124, 570 01 Litomyšl
• osobní podání dne 12. 5. od 8.00 do 12.00 (v případě osobního podání žádosti
zákonným zástupcem dítěte je nezbytné předem si domluvit termín na tel.: 721 245 807)
Po zpracování přihlášek Vás budeme kontaktovat (telefon+e-mail) a přidělíme Vám registrační číslo.
Seznam přijatých i nepřijatých dětí dle reg. čísel bude zveřejněn nejpozději 1. 6. na webových stránkách
naší mateřské školy.
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Umíš udělat kotrmelec, předběhnout kamaráda
nebo chceš dát někdy gól?
Přesně před třemi roky vyšel v obecních novinách ve
vesnicích, kde TJ Horní Újezd působí, článek „Má smysl,
aby Vaše dítě sportovalo?“ Za ty tři uplynulé roky se
v našich životech řada věcí změnila. Předně jsme prošli
dvěma roky „covidu“, obdobím, kdy se bez nadsázky
několikrát zastavil svět. Druhá zásadní věc je právě
probíhající válka na Ukrajině. Obě období zanechala
a zanechávají spoustu stop v existenci každého z nás.
I přesto nebo právě proto se snažím tímto článkem oslovit
rodiče, aby vedli svoje děti ke sportu. Sportu se věnuji
a provozuji ho téměř celý svůj život a velkou část tohoto
života se snažím udržet mládežnický fotbal na Horním
Újezdě. Jako Deseňák vím, že na Desné výborně s mládeží
pracují hasiči, v Poříčí dělají úspěšně karnevaly, dětské
dny a jiné sportovní akce, o Budislavi toho příliš nevím.
Na Horňáku se snažíme sportovat a hrát fotbal. Nemáme
školu, nemáme tělocvičnu, máme krásný sportovní areál
s výborným vybavením a snad máme i řadu trenérů, které
baví práce s dětmi.
Mládežnické kategorie bych u nás rozdělil do tří
skupin.
První jsou mladší a starší žáci. Děti 11–14 let hrají
okresní přebor Svitavska v obou kategoriích společně
s Morašicemi. Poslední tři roky patříme k těm nejlepším
v okrese, i když se mi zdá, že nám dětí ubývá. Proč tomu
tak je – asi je mnoho méně náročnějších činností než fotbal
– mobily, televize, počítače. Ono ať se nám to líbí nebo ne,
při fotbale se člověk uhoní, zadýchá se, bolí ho nohy,
někdy i celé tělo, za chvíli je také zpocený. To se u mobilu
nebo počítače stane málokdy. Ale na druhou stranu, není
mnoho fotbalistů, kteří jsou obézní, kteří neudělají
kotrmelec, kteří zkrátka neumí ovládat své tělo. A snad
i po zdravotní stránce jsou na tom fotbalisté lépe. I proto
bych chtěl apelovat na rodiče, aby své děti ve sportu
podporovali a snažili se je u něho udržet.
Druhá skupina jsou mladší a starší přípravky – i tyto
dvě mužstva hrají okresní přebor společně s Morašicemi.
Tady hrají 7–10 letí kluci a holky a vedou si velmi dobře.

Během půlroční sezóny odehrají přibližně 7–8 turnajů,
které trvají 2-3 hodiny, pár přátelských zápasů. Trénují
2x týdně asi 1,5 hodiny.
Ve třetí skupině jsou děti, které s fotbalem začínají.
Turnaje ani zápasy zatím nehrají buď pro svůj věk, nebo
prostě jen proto, že se rádi pohybují a fotbal pro ně zatím
není to hlavní. Do této skupiny patří děti ve věku 4-8 let,
v loňském podzimu jsme měli kluka, kterému byly v říjnu
4 roky, pro naše možnosti je to asi zatím hraniční věk.
Udržet u takto malého dítěte pozornost po celý trénink je
už hodně náročné.
Pokud jste rodič nebo dědeček, babička malého dítěte
a přemýšlíte, že byste chtěli vaše dítě zapojit do sportu,
pokusím se Vám trochu představit naše fungování.
Předně – peníze nehrají u nás hlavní roli. Pokud si my nebo
vy nejste alespoň trochu jisti tím, že vaše dítě sport baví,
žádné peníze nechceme. Jinak je členský příspěvek
v TJ Horní Újezd 300 Kč za rok. Obuv a oblečení – obyčejné
kopačky nebo tenisky, tepláky, mikina. A pravidelně na
trénink láhev s pitím. A jak nejlépe začít? Hlavní je udělat
si na Vaše dítě dostatek času. Je dobré se přijít na trénink
s dítětem podívat, zjistit co ostatní děti dělají, jestli je to
baví, jestli by to vaše dítě chtělo zkusit, jestli by ho to
bavilo.
Co to vašemu dítěti přinese? Tak předně – naučí se žít
v kolektivu, rychleji se naučí komunikovat jak s dětmi, tak
i s dospělými. Snažíme se je naučit lásku k pohybu
a snažíme se je naučit sportovat a žít fair play a to v dnešní
době není snad tak málo. A co vám nezaručíme? To, že
z Vašeho dítěte bude Maradona, Ronaldo nebo Souček.
Ale kdo ví?
Pokud máte zájem a chcete to zkusit – jakmile počasí
dovolí – pondělí a čtvrtek 16:30-18:00 hřiště Horní Újezd.
Netrénujeme jen za velmi nepříznivého počasí.
Více informací o TJ Horní Újezd
na internetových stránkách
www.tjhorniujezd.cz nebo
na telefonu 724 362 408.
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Zdeněk Beneš st.
TJ Horní Újezd

Zima v TJ Horní Újezd
V zimním období jste byli zvyklí číst kromě informací
o začátku přípravy jednotlivých mužstev i o akcích, které
TJ pořádala. Již podruhé jsme ale byli o většinu těchto akcí
ochuzeni. Ani v roce 2021 tak nemohla proběhnout
Štěpánská zábava, turnaj ve stolním tenise „Kranklův
memoriál“ a neproběhne ani dětský karneval. Covidová
situace dokonce zavřela na neurčito i hospodu v kabinách,
naštěstí pouze nakrátko. V loňském roce jsme si dlouhou
chvíli mohli zkrátit na kluzišti na UMT, ale letos nám to
teploty nedovolily. Tím bych ale rád ukončil to, co nemohlo proběhnout a zaměřil se na to, co proběhlo nebo se
chystá. Oslavám konce roku 2021 předcházel silvestrovský fotbálek mužů a dalších odvážlivců, na který navazovalo krátké posezení v kabinách. Pobavili jsme se
a nikomu se nic nestalo = účel splněn.
Krátce k probíhající přípravě mužstev – mladší a starší
přípravka trénuje od poloviny ledna opět v tělocvičně
v Lubné a v nové sportovní hale v Proseči. Počty dětí
kolísaly spolu s informacemi o karanténách a izolacích –
jednou nám tak šla hlava kolem z ryku, který se halou nesl,
a podruhé museli s dětmi lítat i trenéři, aby měl trénink
smysl. Mladší i starší přípravka již absolvovala několik
zápasů nebo turnajů (Dolní Újezd, Litomyšl, Svitavy).
I přes potíže s počtem dětí, jsme vše odehráli se ctí. U žáků
je situace obdobná, snad jen s tím rozdílem, že trénují
v místních podmínkách a když je jich alespoň 6, tak vyrazí
do Osíka. I přes složitou situaci bylo zrušeno pouze
minimum tréninků, což považujeme za úspěch.
Muži, které na jaře čeká boj o záchranu, začali trénovat
také v polovině ledna a jejich tréninková docházka je
solidní. Zvažované soustředění v Boskovicích jsme
nakonec ze známých důvodů nerealizovali, takže muži
nabírají kondičku na místních komunikacích a s balonem
ladí své dovednosti na UMT na Horním Újezdě a v Osíku.
Muži mají naplánovaných pět přátelských utkání - čtyři na
UMT v Litomyšli, poslední zápas na přírodní trávě.
V prvním utkání remizovali 2:2 s Albrechticemi, následně
podlehli Cerekvici 2:4 – dále je čeká Vendolí, Rudoltice

a Morašice. Začátek soutěže je plánován na 3. 4., kdy od
15:30 přivítáme na našem hřišti Boršov. Věříme, že na jaře
zažijeme pocit vítězství častěji než na podzim.
Po roční pauze proběhla 18. 2. 2022 Valná hromada TJ.
Nakonec se sešlo 45 členů a několik hostů – po dlouhé
době jsme viděli staré známé tváře a probrali všechno, co
jsme za uplynulé období nestihli. Na VH došlo ke zhodnocení roku 2021, předseda TJ přednesl finanční zprávu za
rok 2021 a jednotliví trenéři zhodnotili uplynulou, velmi
složitou, sezónu. Samozřejmě nechyběl i výhled činnosti
na rok současný. Jako tradičně byly předány drobné
dárkové balíčky jubilantům. Následovalo poděkování
a předání daru sekretářovi Zdeňkovi Benešovi ml., který
již v novém výboru pokračovat nebude, a předsedovi
Zdeňkovi Benešovi st., který pokračovat bude, ale již ne ve
funkci předsedy. Oběma ještě jednou děkujeme za činnost,
kterou pro TJ v uplynulých letech vykonávali a jistě
vykonávat budou i nadále.
Letošní Valná hromada byla volební – pro roky 2022 –
2025 tak bude TJ vést nový výkonný výbor a nová revizní
komise. Kompletní složení výboru můžete dohledat na
internetových stránkách TJ. Novým předsedou TJ je Jiří
Fogl, místopředsedy jsou Pavel Havlík a Jan Beneš,
sekretářem je Roman Chadima a pokladníkem Zdeněk
Beneš. Předsedou revizní komise se stal Miloš Kopecký.
Po krátké, ale zajímavé diskuzi bylo schváleno usnesení a po více než dvouhodinách byla oficiální část schůze
ukončena.
Ještě jednou děkujeme všem členům výboru a revizní
komise za práci, kterou pro TJ odváděli v minulých
obdobích. Myslím, že každý, kdo jde kolem hřiště, tak
vidí, že je za nimi obrovský kus práce.
Poděkování patří i všem trenérům, hráčům, rodičům
mládeže, obcím, sponzorům a všem příznivcům. Přijměte
prosím pozvání na některý zápas mládeže či mužů
a přijďte naše hráče podpořit. Informace o rozpisu utkání
všech kategorií najdete na www.tjhorniujezd.cz.
Jan Beneš
9

VODA
Již v době prvních starověkých vodovodů vznikla
potřeba tyto stavby udržovat, chránit a také dohlížet na to,
aby se voda dostala od zdroje tam, kde je jí třeba. Jedním
z nejznámějších vodovodních systémů byl pravděpodobně starověký římský vodovod s jeho akvadukty, na jehož
údržbu a provoz zaměstnávalo město Řím kolem 700 lidí.
Vodařské řemeslo v dnešní době plní v podstatě stejný
účel jako v dávné minulosti a zahrnuje i podobné činnosti.
Postupně se však jeho podoba mění, ať už díky modernější
technice a novým technologiím nebo také v souvislosti se
zvyšujícími se nároky na kvalitu vodohospodářských
služeb. Co tedy představuje provozní „vodařina“ v každodenní praxi?
Důležitou součástí rutinní práce je kontrola technického stavu jímacích objektů, čerpacích stanic a vodojemů
a také jejich strojního vybavení. I zdánlivě bezúdržbová
zařízení jako jsou ventily, šoupata a jiné armatury vyžadují
kontrolu funkčnosti. S kontrolní činností pak úzce souvisí
opravy a údržba objektů i jejich areálů. Stejně jako řádnému technickému stavu vodárenských objektů je věnována
pozornost i zajištění dodávky kvalitní a nezávadné vody.
Pravidelné čištění vodojemů a akumulačních nádrží je
prováděno tak, aby nedošlo k přerušení dodávky vody.
Vodojemy, které zásobují vodovod Poličsko, mají většinou
dvě komory, tudíž v jedné probíhá čištění a z druhé je
zásobovaná vodovodní síť. Pravidelně se čistí i vodovodní
síť, a to tzv. odkalováním přes osazené hydranty. Tím se
předchází usazování jemných částic v potrubí.
Odkalování se provádí většinou na místech, kde jsou malé
průtoky potrubím, ale i v případě, že na potrubí byl
provedený nějaký zásah (oprava poruchy, výměna
armatury apod.). Funkčnost hydrantů ve vodovodní síti je
pravidelně kontrolována, je měřen tlak a průtok jednotlivých hydrantů tak, aby byly bez problémů k dispozici
v případě požáru. Z hlediska zajištění zdravotní nezávadnosti vody v síti je jednou důležitých činností provozních
montérů pravidelná kontrola zařízení pro dezinfekci vody
a průběžná kontrola obsahu volného chloru ve vodojemech a přímo u odběratelů. Hovoříme-li o rutinních

činnostech, je nutné zmínit výměnu vodoměrů. Vodoměry
sloužící jako fakturační měřidlo musí být funkční a mít
platný cejch. Platnost bývá zpravidla 6 let, proto probíhá
pravidelně jejich výměna. Počet měněných vodoměrů
dosahuje ročně několika stovek.
Důležitou roli v dnešním provozování vodovodu hraje
vodárenský dispečink. Informacemi o stavech hladin ve
vodojemech, o průtocích do sítě, o tlacích v potrubí apod.
začíná prakticky každý pracovní den. Kontrola dispečinku je tím prvním signálem, že je něco v nepořádku, a díky
němu je možné problém odhalit mnohem dříve, než dojde
k přerušení dodávky vody do sítě. Následně při podrobnějším průzkumu se zjišťují netěsnosti potrubí zavíráním
jednotlivých sekcí vodovodního řadu, přičemž se kontrolují průtoky zaznamenané dispečinkem. Rozdělení
jednotlivých úseků na menší části umožňují sekční
šoupata. Stejně jako armatury v objektech vyžadují
i sekční šoupata pravidelnou kontrolu funkce a v případě
potřeby jejich výměnu. Slouží nejen k uzavření a rozdělení
jednotlivých úseků sítě při prováděném průzkumu, ale
především v případě havárie k odstavení pouze menšího
úseku vodovodu, na kterém došlo k poruše.
Snižování ztrát vody je pro hospodárný provoz
vodovodů stěžejní záležitostí, proto se poruchy na
vodovodních řadech a přípojkách řeší přednostně.
Odstraňování poruch, ale i výměny hydrantů, šoupat,
přípojek apod. vyžadují provádění zemních prací. Ročně
je realizováno několik desítek těchto zásahů. Zvláště pak
v případě havárie je důležité provést opravu v co nejkratší
době. Z toho důvodu je vodohospodářský provoz vybavený potřebnou technikou tak, aby bylo možné provádět
zemní práce i v zimních měsících. Nejen z důvodu havárií
je mimo pracovní dobu zajišťována pohotovost. V případě
zjištění závady na vodovodních řadech nebo přípojkách
(po fakturační vodoměr) je možné tuto skutečnost nahlásit
kdykoliv v průběhu dne na kontaktu uvedeném na webu
provozovatele www.vhos.cz v sekci „Nahlášení havárie“
po zadání příslušné obce.
VHOS, a.s.
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Zima u hasičů
Pomalu ale jistě se nám blíží další sezóna a my se nemůžeme dočkat.
Muži už před nějakou dobou zahájili zimní přípravu a dostávají se do
formy. Jak jsem již zmiňovala, na další sezónu se moc těšíme a doufáme, že letos proběhnou všechny soutěže tak, jak jsme zvyklí.

Kalendář závodů na rok 2022
7. května
12. června

Široký důl
Lubná

3. července

Hartmanice

9. července

Sádek

23. července
7. srpna

Nedvězí
Kamenec

13. srpna

Oldřiš (noční závod)

20. srpna

Desná

17. září

Květná

24. září

Perálec

15. října

Superpohár hejtmana PAK

V lednu měl proběhnout tradiční ples, ale kvůli
pandemii jsme byli nuceni lednové datum zrušit. Naštěstí
jsme se ale shodli, že by byla škoda ples nepořádat vůbec,
a tak jsme vybrali náhradní termín – sobotu 2. 4. 2022. Ples
se bude konat v Kulturním domě v Horním Újezdě od
20:00 a všichni jste srdečně zváni. Letos nám k tanci

a poslechu zahraje kapela RYTMIK. Jsme opravdu moc
rádi, že se po dvou letech všichni zase sejdeme na tanečním parketu.
Do další sezóny nám přejte hodně štěstí a sil, jelikož to
kvůli narůstající konkurenci budeme potřebovat více než
kdy jindy.
Hana Chaloupková

Předvánoční prodej kaprů

DESEŇÁČEK, zpravodaj obce Desná. Vychází 4x ročně. Vydává Obecní úřad Desná, 570 01, IČO: 579483, tel. č. 461 631 262,
e-mail: ou@obecdesna.cz, www.obecdesna.cz. Evidováno Ministerstvem kultury České republiky pod evidenčním číslem MK ČR E 13278.
Na vydání se podíleli: Jiří Kvapil, Miluše Řehůřková, Ludmila Flachová, Oldřich Kladivo, Stanislav Tomšíček a Jaroslav Kladivo. Náklad 160 výtisků.
Bezplatné. Neprošlo redakční jazykovou úpravou. Vydáno ke 31. 3. 2022. Periodický tisk územního samosprávního celku. Tisk Tiskárna Osík.

