
ZPRAVODAJ OBCE DESNÉ

 ČÍSLO 82 • ROČNÍK 21 • 2/2022

Již tradičně na státní svátek 8. května se vydáváme na 
společné pěší putování, tentokrát k pramenu řeky 
Desinky. Auty se dopravíme do Borové a pak již pěšky 
směrem ke Svaté Kateřině. Procházíme kolem parku 
s prehistorickými zvířaty, míjíme minifarmu Falgery, 
obdivujeme nové roubené domky a směřujeme ke 
skalnímu útvaru Skalka. V šeru bukového lesa ve výšce 
699 m n. m. se nachází malý skalní útvar s vyhlídkou. 
V blízkosti je stůl s lavičkami, čehož využíváme k chvilce 
odpočinku a rozbalení svačiny. 

Vedle je informační tabulka s textem pověsti o Skalce
a nedaleké Mánině studni. Z textu se dozvídáme, že před 
dávnými časy stával na Skalce hrad, v němž sídlil ukrutný 
rytíř se svou čeledí. Rytíř ten přepadal okolní vesnice, 
loupil, pálil a vraždil. Jeho jedinou dobrou vlastností byla 
neúměrná láska ke svoji dceři. Ta jednoho letního dne si 

vyšla natrhat kytici květů, jichž byla velkou milovnicí. 
Zašla pod vysoké koruny stromů, kde leskla se hladina 
hluboké studny, na níž pluly květy stulíků. Nahnula se, 
aby květy utrhla, leč spadla do studně a utonula, kde ji 
večer čeleď našla. Aby rytíř zahlušil bolest nad ztrátou 
milovaného dítěte, loupil ještě více, ale všeho do času.

Byl čas žní, schylovalo se k večeru. Po žhavém dni 
nastal horký večer a hnala se černá mračna. Všechno 
ztichlo a krajina ztemněla, prošlehl blesk, zaburácel hrom. 
V malé chvilce rozpoutala se velká bouře. Hrad se chvěl až 
v základech. V tom kdosi zabušil na hradní bránu. 
Poustevník jakýsi prosil o přístřeší, ale nedostalo se mu 
vlídného přijetí. Suroví zbrojnoši tropili si z poustevníka 
posměch a když je napomínal, zbili ho a z brány vyhodili, 
div o život nepřišel. V novém oslepujícím blesku bylo zříti 
poustevníka, jak hrozí hradu a říká jakási tajemná slova. 

Srdečně Vás zveme na VII. sraz rodáků,
občanů a přátel obce Desná a oslavu

85. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v sobotu 2. července 2022 v areálu

hřiště SDH Desná
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Bouře zesílila, vše mizelo ve tmě. Když ráno sluníčko 
vyšlo, hradu již na Skalce nebylo. Jen několik skal, tvrdých 
jako srdce rytířovo, čnělo k obloze. Léta plynula a okolí 
Skalky se zalidňovalo. V ten čas viděli sousedé na lesních 
mokřinách světýlka v Královci. Toť prý duch zlého rytíře
a jeho zločinných druhů, čekajících na dobré slovo, které 
by je z muk vysvobodilo. Tolik jsme se dozvěděli z info-
rmačního letáku. Těžko říct, kolik slov je na tom pravdy, 
neb se jedná o místní báje.

Pak již pokračujeme krajem lesa k pramenu řeky 
Desinky, která je někdy nazývaná též Lesní potok a je 
levostranným přítokem řeky Desné pod hájovnou 
Kozmín na Kamenných Sedlištích. Délka toku je 4,4 km. 
Dalším přítokem řeky Desné jsou potoky: Oborský, 
Lubenský, Řikovický a Morašický. Řeka Desná je levo-
stranným a největším přítokem řeky Loučné. Délka toku 
30,6 km. Do řeky Loučné se vlévá u Tržku. V dřívějších 
dobách, kdy obec Svatá Kateřina patřila pod okres 
Litomyšl, byl celý tok řeky Desné v katastru okresu 
Litomyšl. U pramene řeky Desinky, který vypadal v době 
naší návštěvy spíše jako močál, jsme pořídili vždy nezbyt-
nou společnou fotografii účastníků pochodu. 

Pak se již vracíme k obci Borová, procházíme kolem 
oplocené, dobře udržované vodní nádrže s ostrůvkem

a ptakoještěrem a přicházíme k lesnímu koupališti
a blízkému lanovému parku. Zde si vyzkoušelo několik 
účastníků, že i když je to nízké asi 60 cm, chůze není na 
první pokus úplně jednoduchá. 

Náš pochod jsme zakončili posezením v restauraci
„U Dostálů” v Borové a ochutnali jsme dle zájmu z nabíd-
ky jejich jídelníčku. Tím skončil již 32. společný pochod 
Přátel pěší turistiky Desná, kterého se tentokrát zúčastnilo 
28 příznivců turistiky. Je třeba poděkovat všem za dobrou 
náladu, příznivé počasí a organizátorům za nelehkou 
přípravu. Oldřich Kladivo

Pozvánka na letní výšlap

Na setkání s vámi se těšíme ve středu 6. července 2022

Letní výšlap po okolí jsme tentokrát připravili z Dolního Újezda přes obce 
Jiříkov, Řikovice, Višňáry až do Litomyšle.

Jeli bychom autobusem 7:59 ze zastávek na Desné do Dolního Újezda
k lihovaru a odtud bychom se vydali za naším cílem. Trasa je dlouhá cca 10 km.

Vše bude doplněno o zajímavosti ve zmíněných obcích a zakončeno
v Litomyšli s posezením v některé z mnoha jejích restaurací. 

Odjezd zpět odpoledním autobusem.



Jiří Kvapil 50 let
Libor Šimák 50 let
Dagmara Rubková 55 let
Dana Benešová 55 let
Jan Nádvorník  55 let
Lubomír Jareš 55 let
Jaroslav Kladivo 60 let
Věra Pavlišová 65 let
Marie Nádvorníková 65 let
Hana Jílková 65 let
Marta Bartošová 65 let
Stanislav Pavliš 70 let
Jan Kroulík 70 let
Josef Jebousek 75 let
Jaroslav Kopecký 80 let
Božena Nádvorníková 81 let
Oldřich Kladivo 83 let
Věra Capoušková 85 let
Čeněk Čermák 86 let

Jubilea

Všem oslavencům
přejeme do dalších let

mnoho zdraví a dobrou
životní pohodu.

V tomto čtvrtletí  oslavili:
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Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 29. 3. 2022

Zastupitelstvo obce Desná mimo jiné projednalo
a schválilo:
- střednědobý výhled rozpočtu obce Desná na roky
 2022 – 2024
- rozpočet obce Desná na rok 2022, v příjmech
 6 833 700,- Kč, ve výdajích 7 379 200,- Kč a ve financo-
 vání 545 500,- Kč
- poskytnutí finančního daru TJ Horní Újezd ve výši
 15 000,- Kč
- poskytnutí finančního daru Mysliveckému spolku 
 Dolní Újezd ve výši 15 000,- Kč
- poskytnutí finančního daru Českému svazu včelařů 
 Litomyšl ve výši 2 000,- Kč
- poskytnutí finančního daru Farní charitě Dolní Újezd 
 ve výši 10 000,- Kč
- poskytnutí finančního daru Středisku sociálních 
 služeb Salvia Svitavy ve výši 6 000,- Kč
- poskytnutí finančního daru Oblastní charitě Nové 
 Hrady u Skutče ve výši 5 000,- Kč
- poskytnutí finančního daru Oblastní charitě Polička
 ve výši 5 000,- Kč
- poskytnutí finančního daru organizaci Bílá holubice, 
 mobilní hospicová péče Dolní Újezd ve výši 5 000,- Kč
- poskytnutí finančního daru SDH Desná ve výši
 20 000,- Kč
- převedení výsledku hospodaření příspěvkové organi-
 zace Mateřská škola Desná za rok 2021 ve výši
 340,22 Kč do rezervního fondu
- poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Desná 
 p. Kateřině Mlejnkové, bytem Zrnětín na provoz 
 místní prodejny v 2. pololetí 2022 ve výši 50 000,- Kč
- smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na 
 p. p. č. 583, 639/2, 694/5 v katastrálním území Desná 
 u Litomyšle
- smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, 
 Desná, parcela 685 – kNN
- smlouvu o zřízení věcného břemene, Desná,
 p. p.č. 647/1

Zastupitelstvo obce Desná neschválilo:
- poskytnutí finančního příspěvku organizaci
 Zdravotní klaun
- poskytnutí finančního příspěvku organizaci
 Linka bezpečí, z.s.
- poskytnutí finančního příspěvku organizaci
 Klub Radost, Prostějov

Zastupitelstvo obce Desná mimo jiné projednalo
a schválilo:
- smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-
 12-20222328/VB/02, Desná, parcela 749/2 – knn
- smlouvu o zřízení věcného břemene, katastrální území 
 Desná u Litomyšle, p.p.č. 105/1

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 31. 5. 2022

- stanovení 9 členů zastupitelstva pro další volební 
 období
- smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy 
 venkova na akci „Podpora místní prodejny”
- závěrečný účet obce Desná za rok 2021 včetně zprávy 
 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Desná
 za 2021
- účetní závěrku obce Desná za rok 2021
- účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská 
 škola Desná za rok 2021
- rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvo obce Desná vzalo na vědomí:
- žádost o odkoupení obecního pozemku manželů 
 Zrůbkových a rozhodnutí prozatím odkládá
- registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na 
 výměnu střešní krytiny kapličky sv. Petra a Pavla
 v Desné 

Výzva pro občany

Zastupitelé obce a redakce Deseňáčku
přejí všem občanům příjemně prožité

období prázdnin a dovolených.

Vyzýváme občany obce Desná, kteří by měli zájem
a chuť podílet se svými možnostmi a schopnostmi na dění 
a rozvoji obce, aby využili příležitosti letošních Voleb do 
zastupitelstev obcí, které se konají 23. a 24. září 2022 a stali 
se kandidáty do Zastupitelstva naší obce . 

Kandidátní listinu je nutné podat na registrační úřad 
nejpozději 66 dní před konáním voleb. Další potřebné 
informace vám rádi poskytneme na Obecním úřadě 
Desná. Těšíme se na Vás.

Obec Desná
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Mikroregion Desinka

V pátek 20. května 2022 proběhla, po dvou letech 
omezení všech akcí, soutěž mikroregionu ve znalostních
a dovednostních soutěžích. Sešli jsme se v obci  Makov, 
kde pro nás měli připravenou trasu s deseti stanovišti. 
Soutěžily děti mladší 1.–5. třída a starší 6.–9. třída z každé 
obce. Počasí nám přálo, nálada byla dobrá, nikdo se 
nezranil. Setkání jsme zakončili obědem a vyhodnocením.

Výsledky

  mladší  žáci starší žáci

 1) Chotěnov Široký Důl
 2) Dolní Újezd Vidlatá Seč
 3) Sebranice Sebranice
 4) Makov Lubná
 5) Desná Makov
 6) Morašice Morašice
 7) Široký Důl Osík
 8) Budislav Horní Újezd
 9) Poříčí Chotěnov
 10) Osík Desná
 11) Vidlatá Seč Poříčí
 12) Lubná Dolní újezd

 13) Horní Újezd Budislav

Vážení spoluobčané,

tak se nám povedlo dotáhnout další akci, kterou bylo 
„Vybudování workautového hřiště a obnova dětského 
hřiště v obci Desná”, do závěrečného vyúčtování. Po 
stavební stránce bylo hotovo již během listopadu 2021, ale 
stále jsme čekali na obdržení dotace, která byla slíbena dle 
podmínek dotačního titulu MMR do konce roku, ale kvůli 
státnímu rozpočtovému provizoriu jsme dotaci obdrželi 
až v polovině měsíce května 2022. K tomu několik čísel: 
náklady investiční akce celkem 785 884 Kč, obdržená 
dotace 605 681 Kč.

Nutno ještě připočíst náklady hrazené obcí Desná
cca 100 000 Kč na projektovou dokumentaci, podání žá-
dosti o dotaci, výběrové řízení na zhotovitele a administ-
raci žádosti po dobu udržitelnosti projektu což je obvyk-
lých 5 let. Doufám, že workaut se třemi posilovacími stroji 
bude sloužit k posílení fyzické kondice nejen našich 
občanů a nová skluzavka bude dělat radost všem dětem. 
Nesmím zapomenout poděkovat všem dobrovolníkům, 
kteří se podíleli svoji prací na této investiční akci. Děkuji. 

Obec Desná
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 Vítání občánků 2022

V neděli 1. května jsme do společenství Deseňáků 
přivítali nové občánky narozené v roce 2021. Narodilo se 
rekordních 10 dětí. Slavnostního přivítání se zúčastnilo
9 z nich, desáté pro nemoc nemohlo. Přejeme všem dětem
i jejich rodičům zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a pevné 
nervy při zvládání nenadálých situací.

Přivítali jsme:

Šimona Hurycha
Emu Zrůbkovou
Terezu Ospaldovou
Anežku Benešovou
Terezu Benešovou

Davida Kavčuka
Jakuba Rambouska
Annu Renzovou
Vojtěcha Šimka
Mikuláše Lipavského

Zvláštností obce Des-
ná byl vždy nedostatek 
vody. V obci není žádná 
studna a pitná voda se 
donášela nebo dovážela 
z údolí od pramene Fia-
lová voda v  Cikově nebo 
od studny u hostince Pod 
hájem, která však byla 
velmi často bez vody. 
Voda dešťová ze střech 
budov se zadržovala ve 

vybudovaných vodárnách a byla používaná v domácno-
stech k praní prádla a mytí, ale též k napájení domácího 
zvířectva a zalévání zahrádek. V době déletrvajícího sucha 
byl i této vody nedostatek a musela se dovážet též z Ci-
kova. Velkým nebezpečím byl vždy vznik požáru obyt-
ných či hospodářských budov. K hašení byla a je stále 
používána hlavně voda, které se v době sucha nedostáva-
lo, ale v době déletrvajících dešťů naopak i ona se stává 

živlem a často ničí vše, co ji stojí v cestě a povodně si 
vybírají i daň na zvířatech i lidských životech. Člověk 
poznal, že proti živelným pohromám je sám často bezmoc-
ný a snažil se pomáhat svým sousedům a společně v obci 
zakládat Sbory dobrovolných hasičů, zajištění potřebné 
techniky a náčiní a též potřebného výcviku při ovládání 
svěřené hasičské techniky.

Požárů bylo mnoho, neb střechy byly doškové nebo 
kryté šindelem. Svítilo se loučemi, svíčkami a později 
lucernami a komíny též často neodpovídaly bezpečnost-
ním předpisům. Roku 1825 bylo vydáno nařízení 
„Pořádek při hašení ohně pro panství Litomyšl“ podle 
něhož vzniklo šest obvodů a to: Litomyšl, Opatov, Karle, 
Janov, Dolní Újezd a Cerekvice s určením sousedních obcí, 
kde musí pomoci. V každém obvodu pořízena vozová 
stříkačka a zaručeny dva páry koní. Postupně dochází 
k zakládání Sborů dobrovolných hasičů, často doprováze-
no potížemi, neb se jednalo o neplacené dobrovolné 
povinnosti a zvláště z počátku často i s nutností finančního 
přispění. V blízkých obcích a městech dochází k zakládání 

85. výročí založení SDH Desná



sborů již před 150 lety, tj. kolem roku 1872 a později. 
V Desné stále neúspěšně z důvodů finančních i proto, že 
někteří hospodáři sbor v obci nechtějí. V roce 1927, kdy na 
bývalém okrese Litomyšl nebyl sbor pouze v obcích 
Suchá, Střítež a Desná, byl do obecního rozpočtu zařazen 
nákup stříkačky, avšak Okresním úřadem v Litomyšli byl 
zamítnut jako nevyrovnaný, neb se měl po obci v letech 
1928 – 1929 zavádět rozvod elektrického proudu. Dále se 
též obec musela finančně podílet na stavbě silnice přes 
Horní Újezd neb z části jde po katastru obce Desná a obě 
tyto akce vyžadovaly z obecní pokladny velká vydání. 
V roce 1934 byl schválen obecním zastupitelstvem Požární 
řád politické obce Desná, který určoval pravidelné čistění 
komínů, zákazy kouření na nebezpečných místech, 
povinnosti občanů při hašení požárů, způsob vyhlašování 
poplachu, povinnost poskytnutí vodního zdroje (vodár-
ny) tak, aby při požáru vznikly co nejmenší škody. Řád byl 
doručen každému majiteli domu. Neuposlechnutí mohla 
obecní rada trestat pokutou 5 – 20 korun.

Až v roce 1937 navštívil pan továrník V. Ig. Stratílek 
z Vysokého Mýta starostu obce a nabídl motorovou 
stříkačku. Sám se i nabídl, že zařídí podání žádosti
o podporu u Zemské hasičské jednoty v Praze, která byla 
pro tyto účely udělována ve výši 7 000 Kč. Podmínkou 
bylo založení sboru v obci. Obecním zastupitelstvem to 
bylo schváleno. Dobrovolníci obešli s dotazníkem všech-
ny občany v obci a většina byla pro založení sboru. 
Stříkačka DS 12 byla objednána i s potřebnou výzbrojí
a výstrojí pro 12 mužů a 300 metrů hadic za celkovou cenu 
31 200 Kč. Následovala sbírka s uspokojivým výsledkem 
6 235 Kč., někteří majitelé usedlostí byli i tentokrát proti, 
finanční příspěvek nedali a hasičský sbor v obci nechtěli. 
15. 6. 1938 byla motorová stříkačka s příslušenstvím 
panem továrníkem přivezena a za velké účasti obyvatel-
stva a sousedních hasičských sborů odzkoušena a předve-
dena. Z řeky čerpaná voda tlačena hadicemi příkrou strání 
na stavení čp. 9 s dostatečným tlakem na proudnici k plné 
spokojenosti přihlížejících. Stříkačka byla umístěna 
v kolně hospodářského stavení čp. 12 a začalo se uvažovat 
o stavbě Hasičské zbrojnice. Stříkačka sloužila plných
22 let. Pak byla vyřazena (rozmrzlý blok motoru). Je velká 
škoda, že byla odvezena k likvidaci, neb dnes by šla 
opravit a byl by to krásný veterán. V roce 1960 přidělena 
stříkačka PS 8. V roce 1985 přidělena stříkačka PPS 12
a v roce 1993 byla předána do užívání drůbežářským 
podnikem Xaverov nová stříkačka PS 12. Pro činnost 
v požárním sportu dospělých i dětí pořízeny další dvě 
starší stříkačky, opraveny a přestavěny pro sportovní 
účely. 

Po menších neshodách o umístění stavby zbrojnice 
bylo vybráno místo ve středu obce a stavba začala v roce 
1940 společně s Hospodářskou besedou (Strojním druž-
stvem), protože polovina budovy měla sloužit jako skla-
diště hospodářských strojů. Stavba ukončena v roce 1941. 
Za stavební materiál a odborné řemeslné práce zaplaceno 
40 000 Kč, veškeré pomocné práce, doprava materiálu 
provedena zdarma místními občany. Po letech docházelo 
k opravám a z bývalého skladiště strojů byla zřízena 
zasedací místnost a úřadovna MNV, přistavěna knihovna. 
V roce 1979 došlo k větší přestavbě. Vrata od silnice 
zazděna a podlaha musela být prokopána, aby podjelo 
nákladní auto. Vrata s výjezdem z důvodu bezpečnosti 
situována směrem ke kříži. V roce 1959 – 1960 vybudován 
v obci vodovod a instalovány hydranty pro požární účely. 
I v dalších letech postupně došlo k opravám budovy 
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zbrojnice, rekonstrukce střechy, zateplení, nová okna a fa-
sáda, nová elektroinstalace, podlahy, uvnitř vybudováno 
sociální zařízení a šatna pro výjezdovou jednotku. Od 
roku 1990 slouží již celá budova pro potřeby hasičů.

V roce 1997 při oslavách 60. výročí založení sboru byl 
vysvěcen nový prapor sboru společně s praporem a zna-
kem obce. Již v roce 1958 bylo sboru přiděleno auto značky 
Krupp, které moc nesloužilo a bylo velmi brzo vyřazeno. 
V roce 1978 přiděleno auto Praga RN, které bylo též po 

několika letech vyřazeno. V roce 1980 na vlastní náklady 
zakoupeno starší auto Robur, které po svépomocné 
přestavbě sloužilo celých 25 let. Pak již na náklady obce 
v roce 2005 pořízeno starší auto Peugeot Boxer a přívěsný 
vozík pro stříkačku a potřebné zařízení. V roce 2014 obec 
zakoupila sboru hlavně pro přepravu dětí na soutěže 
novější auto Ford Transit.  

Velká pozornost je dlouhodobě věnována sportovní 
činnosti, zejména mládeži. Již v roce 1953 bylo založeno 
družstvo dorostu v počtu 10 chlapců. V roce 1957 prove-
den nábor žen. V roce 1958 vznikl kroužek žáků, jehož 
členové v následujícím roce zvítězili v okresním i krajském 
kole, ale celostátního kola v Bratislavě se z finančních 
důvodů nezúčastnili. Následovala řada vítězství ve všech 
kategoriích. V roce 1981 vítězství družstva dorostu 
v okresním i krajském kole. Celostátní kolo se nekonalo. 
Účast dorostenek na celostátní soutěži v Ostravě v roce 
2011 a v roce 2013 v Mladé Boleslavi. V jednotlivcích v ce-
lonárodní soutěži v Praze v roce 2015. Výrazně se dařilo 
družstvu mužů v soutěži zemědělských podniků. Po dobu 
více jak 10 let každoročně na 1. místě v okresním kole. 
V Humburkách v roce 1988 vítězství v krajském kole
a 3. místo v kole celostátním. Družstva mužů i žen z Desné 
se umísťují na předních místech dodnes. Desná se stává 
pojmem, se kterým se musí počítat a to jak v jednotlivcích, 
tak v družstvech. Daří se i spolupráce s družebním SDH 
Desná v Jizerských Horách. Pohárů za vítězství v sou-
těžích všech kategorií a na všech úrovních je plná zasedací 
místnost.

Sbor každoročně pořádal hasičské plesy i dětské kar-
nevaly s výjimkou roků 2020 a 2021 z důvodu pandemie 
Covid-19. Při úpravě a stavbách sportovních zařízení 
odpracovali členové nespočet brigádnických hodin. 
Každoročně sbor pořádá Soutěž o pohár obce Desné 
v rámci Okresní ligy Svitavska v požárním útoku. Obecní 
zastupitelstvo věnuje velkou pozornost i akceschopnosti 
výjezdové jednotky. Toto je velmi krátký a neúplný výčet 
činnosti desenských hasičů za 85 let, za což jim patří veliké 
poděkování.                           

Oldřich Kladivo - kronikář SDH Desná  
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Novinky z naší školičky

Čas tááák rychle běží...jarní měsíce střídá léto a už za 
pár dní začnou dětem prázdniny.

Ohlédneme-li se zpět, můžeme říci, že v naší školce to 
bylo období plné akcí a kulturních programů. Od začátku 
měsíce dubna se starší děti zúčastňují každé pondělí 
plavecké výuky v krytém bazénu v Poličce. Před veliko-
nočními svátky jsme pekli „jidáše” a tvořili s našimi rodiči 
krásné velikonoční dekorace při naší tradiční „Jarní 
tvořivé dílničce”. V následujících týdnech proběhl naučný 
program první pomoci, kde se děti dozvěděly důležité 
informace a formou hry se zapojily do ošetřování plyšové-
ho kamaráda Baryka. Užili jsme si též divadlo: „Jak Jeníček 
zabloudil do města” od našeho známého Divadla u dvou 
sluncí. 

Koncem měsíce dubna jsme měli náš tradiční „ča-
rodějnický den”. Pro malé čaroděje a čarodějnice byly 
připraveny hry a soutěže. Počasí nám přálo, tak jsme
v kostýmech vyrazili na procházku po Desné a samozřej-
mě došlo i na opékání buřtíků na školkové zahradě. 

První sobotu v květnu vystoupily starší děti s pásmem 
básniček a písniček na vítání občánků v Desné.

Zažili jsme také netradiční ,,projektový den z projektu 
EU „ Šablony 3”, kdy nám materiál i lektora zaplatil tento 
hojně využívaný projekt. Děti si během tohoto dne 
vyzkoušely práci s keramickou hlínou a vyrobily si krásná 
keramická srdíčka pro své maminky ke Dni matek.

Besídka pro maminky měla velký úspěch...vždyť jsme 
se po dvouleté odmlce mohli společně sejít a užít si krásné 
odpoledne. Děti potěšily své maminky a babičky písnička-
mi, básničkami, tanečky a také malým divadelním 
představením. Maminky dostaly malé dárečky a kytičku
a společně se povídalo, diskutovalo a rokovalo při chut-
ném občerstvení a kafíčku. 

V květnu se také konala dvě divadelní představení: 
„Veselý kabaret s Mimoněm” a cestopisná pohádka 
„Nový Zéland” doplněná veselými písničkami.

Dne 25. května jsme se vydali objednaným autobusem 
do Ekocentra Oucmanice na školní výlet. Počasí nám 

bohužel nepřálo. Nakonec to ale vůbec nevadilo, protože 
pro tuto situaci byl připraven náhradní program uvnitř 
budovy ekologického centra. Děti se zúčastnily dvou 
vzdělávacích programů: „Ze života včeliček” a „Popelka 
peče placky”. 

Dětský den byl krásný, patřil jen našim dětem. Užili 
jsme si „Stezku za pokladem”, tentokrát v duchu cesty 
kolem světa. Na stezce bylo několik stanovišť, kde byly 
děti seznámeny s kulturou v jiných zemí (Indie, Turecko, 
Nový Zéland, Amerika...).

Odpoledne si děti zasoutěžily na zahradě školy
a vydováděly se na skákacím nafukovacím hradu.

V červnu k nám do MŠ přijela Policie ČR z obvodního 
oddělení v Litomyšli s krátkým naučným programem
o své práci. Děti měly možnost prohlédnout si policejní 
auto i spoustu policejního vybavení. Dozvěděly se mnoho 
informací a vyzkoušely si například helmu, vestu
i foukání do alkohol testeru. 

Malé překvapení jsme přichystali pro naší paní učitelku 
Simonku v den její svatby. Sešli jsme se v areálu zámku, 
zatancovali jsme jí i jejímu ženichovi a tím je jistě velmi 
potěšili až dojali. 
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Před pár dny proběhla oslava 
narozenin dětí narozených v mě-
sících duben, květen a červen. 
Pochutnali jsme si jahodovém 
dortu s čokoládou od naší paní 
kuchařky a malým oslavencům 
jsme zazpívali, popřáli a předali 
malé dárky. 

Ke konci roku také patří tra-
diční fotografování. Skupinová 
fota Koťátek a Myšiček se moc 
povedla a děkujeme za ně Evče 
Bartošové ze Zrnětína. 

A co nás ještě čeká??? Pěší do-
polední výlet okolo Horního Újez-
du, slavnostní „Pasování školá-
ků” a vystoupení  našich dětí na 
VII. Srazu rodáků, občanů a přátel 
Obce Desná.

Poděkování patří Obci Desná, 
Obci Poříčí, všem zaměstnancům 
školy i Vám všem, kteří Mateř-
skou školu v Desné jakkoli pod-
porujete. Užijte si krásné léto, 
hezkou dovolenou a i trochu toho 
klidu a vytouženého odpočinku.

Text: Dagmar Sedláčková
Anna Veselíková

Foto: Veronika Černá
Simona Peštová
Lenka Šedová

Myšičky

Koťátka
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Jaro v TJ Horní Újezd

Hřiště na Horním Újezdě bylo letošní jaro využíváno 
téméř každé odpoledne. Své týmy zhodnotí jednotliví 
trenéři, trenérky nebo vedoucí mužstev, já se pokusím 
krátce shrnout dění kolem TJ obecně a nastíním další akce, 
které plánujeme. V letošním roce začal působit nový výbor 
a věřím, že si vede dobře i přesto, že to není vždy jednodu-
ché. Jistě potěší, že se nám podařilo organizačně zvlád-
nout všechna sportovní utkání a turnaje bez větších potíží. 
Na hřišti je vidět pohyb i mimo námi organizované tré-
ninky a to je asi to nejlepší, co se může dít. Hřiště s umě-
lým povrchem je také hojně navštěvováno, a to nejen 
fotbalisty, ale i tenisty. Podařilo se nám uspořádat i ně-
kolik kulturních akcí – např. taneční zábavu s kapelou 
Markant a odpoledne nejen pro starší spoluobčany s hud-
bou Naživo. Na první akci si našlo cestu poměrně dost 
návštěvníků, druhá kapela by si zasloužila o trochu větší 
návštěvu. Velice dobře funguje hospoda v kabinách, o kte-
rou se na jedničku starají manželé Chaunovi a jejich 
pomocníci. Fotbalové výsledky máme dobré zejména
v mládežnických kategoriích, výsledky mužů by mohly 
být jistě lepší, potenciál tam určitě je.

V následujících týdnech nás čeká několik úkolů a akcí. 
Rádi bychom srovnali roh hřiště u řeky, kde za posledních 

15 let a několik povodní došlo k určitému poklesu terénu. 
Zároveň připravujeme přihlášky na další soutěžní ročník 
a snažíme se přihlásit co možná nejvíce mužstev. I letos 
budeme organizovat Dětský sportovní den, který se 
uskuteční 10. 7. 2022 od 14:00. Tímto zveme všechny děti, 
jejich rodiče a prarodiče na tuto, již tradiční, akci. Dále 
připravujeme zápas nebo miniturnaj našich mužů, staré 
gardy a snad i dorostu – tato akce se uskuteční v neděli
17. 7. 2022 od 15:00. V loňském roce to byla úspěšná akce
a věříme, že se bude líbit i letos a přiláká více diváků než 
vloni. A všechna mužstva samozřejmě čeká letní příprava, 
která by měla být základem pro kvalitní podzimní 
výsledky. Věřím, že Vás některá ze zmíněných akcí 
přivede na hornoújezdské hřiště.

Poděkování za uplynulou sezonu patří všem hráčům 
za předváděné výkony, trenérům za čas a úsilí, které 
věnují mladším i starším hráčům, členům výboru za to, že 
TJ funguje, manželkám a přítelkyním za to, že nám to 
všechno tolerují, obcím a sponzorům za to, že nás všemož-
ně podporují a v neposlední řadě děkuji každému z vás, 
kteří se o činnost TJ zajímáte, navštěvujete zápasy či 
turnaje a podporujete nás.

Pro aktuální informace sledujte www.tjhorníujezd.cz.

S přáním pěkného léta Jan Beneš. 

Fotbalová školička

V letošním roce velice dobře funguje fotbalová školička – 
kategorie, kde sportují děti ve věku od 4 let. Dvakrát týdně 
se holky a kluci učí radosti z pohybu. Pomocí různých 
cvičení a zábavných her se širokou škálou pomůcek 
poznávají, co všechno jejich těla umí a zvládnou. Tato 
kategorie potřebuje citlivý přístup trenérů a hlavně 
rodičů. I proto jsme rádi, že se o tuto kategorii dětí starají 
Pavla Kyselová a Danča Holingerová.

Jan Beneš

Fotbalová předpřípravka

V právě ukončené sezoně jsme poměrně slušně rozjeli 
nový mládežnický tým, ve kterém jsou kluci a děvčata 
narození v letech 2016, 2015 a někteří 2014. Tréninky této 
kategorie probíhaly samostatně za účasti 6-10 dětí. 
V průběhu jara jsme si zahráli i na čtyřech turnajích, kde 
děti hrají na hřišti 20 x 15 metrů na malé branky. Hraje se 
ve formátu 3+0, to znamená 3 hráči bez brankaře. Hlavním 
cílem tréninků je naučit děti, aby neběhaly všechny 
pohromadě tam, kde je míč. Když se někdy povede i ně-
jaká přihrávka, je to velký úspěch. V turnajích jsme si 
zahráli hlavně s dětmi z Litomyšle, Sebranic, Čisté, Byst-
rého, Němčic a Morašic. Trenéři této kategorie – Honza 
Vodehnal, Pavel Havlík a Zdeněk Beneš st. děkují všem 
dětem a hlavně jejich rodičům – bez jejich spolupráce by 
tato činnost nebyla možná. Rádi přivítáme nové děti.

Zdeněk Beneš st.

Mladší přípravka

Po rozpačité zimní přípravě, kterou jsme kvůli absenci 
vhodných prostor pro trénování v naší domovině strávili
v tělocvičnách v Proseči a Lubné, jsme se vrátili zpět na 
naše hřiště ve druhé polovině března. Trénovali jsme jako 
obvykle dvakrát týdně za solidní účasti. V polovině 
května nás na tréninku navštívil Grassroots trenér OFS 
Svitavy Jirka Mokrejš.

V průběhu jarní části jsme odehráli sedm mistrovských 
turnajů okresní soutěže, vždy za účasti čtyř týmů. Ve 
společném souklubí s Morašicemi, kdy většinu týmu 
tvořily naše děti, jsme pětkrát obsadili druhé místo, 
jednou jsme skončili třetí, nejméně se nám bohužel vydařil 
domácí turnaj. Na závěrečném turnaji v Čisté, kterého se 
účastnily všechny týmy, jsme obsadili 8. místo. Mnohem 
důležitější než výsledky ale je nasazení, bojovnost a chuť 
do fotbalu, kterou naši kluci a naše holky na turnajích 
předváděli.

I když je fotbal týmový sport, rád bych vyzdvihl ně-
kolik jednotlivců. Mužstvo svými výkony táhl Jára Chaun. 
Drtivou většinu zápasů statečně odchytaly Tereza Hlu-
šičková a Anička Vopařilová. Sportovní všestranností 
vyniká Julča Vodehnalová. Svými ofenzivními výkony 
jsou příslibem do další sezóny Tereza Veselíková a Miri 
Vomočilová. Jedním z nejpoctivějších fotbalistů je Štěpán 
Kovář. Pochválit ale chci a musím všechny kluky a holky, 
kteří nám za uplynulý rok prošli pod rukama. Trenérsky 
tým zajišťují bratři Zdenda a Honza Benešovi.   
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Díky skvělé práci naší fotbalové školičky budeme od 
nové sezóny startovat v okresní soutěži po sedmi letech 
znovu samostatně bez Morašic. Snad po odchodu kluků 
narozených v r. 2013 a holek narozených v r. 2012 do starší 
přípravky zahájíme o prázdninách přípravu na další 
fotbalový ročník s chutí. Podmínky pro to máme výborné.

Mgr. Zdeněk Beneš

Starší přípravka

V jarní části sezony 2021/2022 jsme sklízeli plody tvrdé 
práce a tréninkové přípravy, která přes zimu, již tradičně, 
probíhala v Lubné na Skalce a nově také v Proseči. Na šesti 
turnajích, které jsme odehráli v základní části, jsme 
skončili 2x druzí a 4x první, přičemž nás nejednou se 
soupeři rozsuzoval počet vstřelených branek. Na finálním 
turnaji, který se konal v Morašicích, jsme se střetli s šesti 
týmy a to: Sebranice, Bystré, Březová nad Svitavou, Čistá, 
Němčice a Jevíčko, kde jsme pět zápasů vyhráli a v posled-
ním jsme „pouze” remizovali s naším rivalem ze Sebranic. 
Přestože jsme ani jednou neprohráli, z turnaje jsme 
odcházeli s druhým místem, o kterém opět rozhodl počet 
vstřelených branek, kde Sebranice nastřílely o několik 
branek více. Tento turnaj byl zároveň pro část také 
poslední – do mladších žáků odcházejí – z Horního 
Újezdu: Sára Vomočilová, Šimon a František Flídrovi.
Z Morašic posílí žáky: Martina Famfulíková, Vojtěch 
Huryta, Matěj a Michal Kovářovi. Závěrem bych chtěl 
poděkovat Morašicím za dobrou spolupráci a také naší 
mladší přípravce, odkud chodí již několik let skvěle 
připravení malí fotbalisté i fotbalistky.

Jan Kmošek

Mladší žáci

Mladší žáci hrající v souklubí s Morašicemi trénují 
dohromady se staršími žáky pod vedením trenéra Jiřího 
Kučery. Kluci a holky hrají v počtu 7+1 na šířku hřiště.
V základní jarní části jsme odehráli celkem 6 zápasů
s konečným krásným 2. místem  v tabulce.

V následující finální části jsme se utkali s celky ze 
Sebranic, Městečka Trnávky a Březové. S každým z jme-
novaných týmů jsme odehráli 2 zápasy. Nakonec jsme 
nestačili pouze na tým ze Sebranic a skončili jsme celkově 
druzí. Klukům patří velké díky za odehrané zápasy
a předváděnou hru.

Iva Kvapilová

Starší žáci

Jarní část sezony jsme zahájili bez tří velkých opor 
mužstva z důvodu zdravotních a nebo kvůli „přerušení” 
fotbalové kariéry. Přesto si naši hráči vedli velmi dobře, 
čemuž odpovídaly i výsledky: ze třinácti jarních zápasů 
jsme 11x vyhráli a pouze 2x jsme odešli poraženi. 

Velké poděkování patří některým mladším žákům, bez 
kterých bychom mužstvo často nedali dohromady. Účast 
na trénincích byla oproti podzimu nižší, ale věřím, že
v nové sezoně se vše zlepší. Jsem rád, že si cestu zpátky
k fotbalu našli tři hráči, kteří před časem od tohoto sportu 
odešli a jsou nám nyní velkou posilou. Zhruba polovina 
hráčů končí v této věkové kategorii a přestupuje do 
dorostu, který po delší době opět přihlásíme do okresního 
přeboru. 

Celá sezóna /jarní i podzimní část/ byla z mého 
pohledu velmi vydařená. Třetí místo ze čtrnácti týmů 
rozhodně není ostudou a je velkým příslibem pro budouc-
nost fotbalu v Horním Újezdu. Abych nechválil jen hráče, 
je třeba vyzdvihnout i práci lidí kolem, kteří se starají
o perfektní chod klubu,  bez kterých bychom nebyli tam, 
kde jsme… Krásné léto všem a v nové sezóně na viděnou.

Jirka Kučera

Muži

V průběhu jara tým mužů posílil nový hráč z Ukrajiny 
Danylo Riazanov. Soupiska tak čítala 21 hráčů. Tým stejně 
stále provázela malá účast hráčů jak na trénincích, tak i na 
venkovních zápasech. 

V jarní sezoně se zatím odehrálo 11 zápasů, z toho se 
pouze třikrát vyhrálo a jednou remizovalo. Herně muži 
nepředvedli nijak oslnivý výkon. Ze hřišť soupeře si 
přivezli většinou řádný gólový příděl. Tým se potýkal
s mnoha problémy, malou střelbou na bránu, laxním 
přístupem a zraněními některých hráčů. Do konce sezony 
zbývá odehrát poslední zápas. Je již jisté, že v tabulce nám 
zůstane dvanácté místo, které prozatím zajišťuje udržení
v okresním přeboru. Pokud se přístup hráčů ke hře 
nezmění, mohl by v příští sezoně hrozit sestup do třetí 
třídy. Což si nikdo z hráčů určitě nepřeje.

Roman Chadima
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V našem svitavském regionu zahájil v kvìtnu 2022 svoji èinnost nový zapsaný spolek s názvem 
DušeProstor, jehož cílem je poskytovat bezpeèný a pøátelský prostor všem, kteøí mají zájem se 
setkávat za úèelem podpory duševního zdraví. Chceme pomáhat otevírat témata související
s duševním zdravím a vìnovat se této problematice v celé její šíøi. Spolek poøádá rùzné klubové, 
aktivizaèní a vzdìlávací èinnosti, na øadu pøijdou i kulturní a osvìtové akce, pøednášky, besedy
a také víkendové pobyty. 

Všechny akce a èinnosti jsou urèeny lidem ze svitavského okresu. Aktivity budou poøádány 
vìtšinou právì ve Svitavách (prozatím v prostorách Centra duševního zdraví Svitavy - nám. Míru 
29/87, budova Komerèní banky) v odpoledních hodinách. 

Budeme moc rádi za Vaši podporu a pomoc pøi vytváøení DušeProstoru. Náš spolek mùžete 
podpoøit svojí úèastí na akcích, èlenstvím ve spolku, nebo také zapojením se do pøíprav, realizace 
èi propagace aktivit. 

Pokud se k DušeProstoru, z. s. chcete jakýmkoliv zpùsobem pøidat, napište nám na e-mail 
duseprostor@gmail.com, nebo volejte na èíslo +420 605 541 805. Více informací o spolku

a jeho aktivitách naleznete na našem webu www.duseprostor.cz nebo na Facebooku 
Duše_Prostor. 

Tìšíme se na setkávání s Vámi! 

V okrese Svitavy
vzniká prostor pro podporu

duševního zdraví 

Kolektiv DušeProstoru, z. s. 
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VHOS, a.s.

VODA – zabezpečení kvality vody

Předchozí příspěvky tohoto seriálu vám umožnily 
vytvořit si obecnou představu o systému zásobování 
pitnou vodou, využívaných vodních zdrojích a základ-
ních provozních činnostech. Dnešní pokračování je věno-
váno tematice zabezpečení a kontroly kvality vody a sou-
visejícím informacím. 

Kontrolu kvality vody zajišťuje provozovatel průběžně 
po celý rok, a to jak na jednotlivých vodních zdrojích, tak 
na různých místech vodovodní sítě, tj. na kohoutku. 
Rozbory vody provádí akreditovaná laboratoř a zahrnují 
stanovení organoleptických, fyzikálních, chemických
a mikrobiologických ukazatelů. V rámci rozboru širšího 
rozsahu jsou analyzovány také např. kovy, radionuklidy, 
pesticidní látky aj. Výsledky kontrolních rozborů jsou 
průběžně zasílány vlastníkům vodovodů. Na vodovo-
dech Polička, Pomezí, Květná jsou odebírány kontrolní 
vzorky pro ověření bakteriologické nezávadnosti v čet-
nosti 1x týdně, a to přímo u odběratelů a pravidelně také 
na jednotlivých vodních zdrojích. Informace o výsledcích 
rozborů jsou k dispozici odběratelům na úvodní stránce 
www.vhos.cz pod odkazem „Kvalita pitné vody v Poličce, 
Pomezí, Květné – aktuální informace”. Pod výše uvede-
ným odkazem jsou průběžně doplňovány také informace 
o haváriích a odstávkách na vodovodní síti Poličky, 
Pomezí a Květné. Pro odběratele ostatních částí skupino-
vého vodovodu jsou v tuto chvíli k dispozici na webových 
stránkách provozovatele základní údaje o kvalitě vody, 
v brzkém výhledu budou dostupné výsledky rozborů 
v širším rozsahu. Dotazy na kvalitu vody a její kontrolu, 
které jsou nad rámec zde zveřejněných informací, můžete 
v průběhu roku směřovat na tel. č. 461 357 132. V případě 
náhlého výrazného zhoršení jakosti vody (zabarvení, 
zákal, zápach atd.) se obraťte přímo na provozní středisko 
VHOS, a. s. v Poličce. Kontakty na provozní pracovníky
a také na pohotovost jsou k dispozici na webových 
stránkách. Prověření situace na vodovodu v dané lokalitě, 
provedení adekvátních opatření a odběr kontrolního 
vzorku vody v případě potřeby, jsou standardními 
opatřeními, která realizuje provozovatel vodovodu 
bezprostředně po vašem oznámení. Základním předpo-
kladem bezproblémového naplňování vztahu odběratel-
dodavatel je, aby vaše podněty, upozornění na nedostatky 
či pochybnosti o aktuální kvalitě vody směřovaly přímo 
k provozovateli vodovodu. Pro ty, kteří ještě nevyužili 
možnosti být včas informováni o případném omezení 
dodávky vody, připomínáme, že je možné se přihlásit na 
www.vhos.cz k odběru těchto aktuálních informací, které 
jsou zasílány e-mailem. 

Co se týká hygienického zabezpečení (dezinfekce) 
dodávané vody, to je v současné době zajišťováno říze-
ným dávkováním plynného chloru a chlornanu sodného. 
První „vlaštovkou“ bezchlorové desinfekce bylo zprovoz-
nění dezinfekce UV zářením na vrtu V6 v Poličce. V blíz-
kém časovém horizontu se uvažuje o další instalaci tohoto 
zařízení. Výhledová koncepce hygienického zabezpečení 
vody bude řešena i v rámci zpracování tzv. Posouzení 
rizik systému zásobování pitnou vodou, který je provozo-
vatel vodovodu povinen v souladu s platnou legislativou 

zpracovat do roku 2023. Případný přechod na bezchloro-
vou dezinfekci nebo kombinaci různých způsobů dezin-
fekce musí vycházet z detailního posouzení celého 
systému zásobování, počínaje vodními zdroji, vývojem 
kvality surové vody v čase, přes technický stav vodáren-
ských objektů a potrubí, stáří materiálu, poruchovost, 
provozní tlaky ve spotřebišti a v neposlední řadě vytipo-
vání všech potenciálních rizik v systému. To je právě 
předmětem výše uvedené rizikové analýzy. Riziková 
analýza se zpracovává pro celou zásobovanou oblast tj. 
skupinový vodovod Poličsko, tzn., že posouzení systému 
zásobování a z něj vyplývající opatření se nebudou 
vztahovat pouze k Poličce, ale celému skupinovému 
vodovodu. 

Opomíjeným, avšak neméně významným aspektem 
dodávky pitné vody je zabezpečení tzv. vnitřního vodovo-
du, tj. domovních nebo bytových potrubí, včetně příslu-
šenství, technických zařízení a armatur až po vodovodní 
kohoutky. Za vnitřní vodovod, jeho zdravotní způsobi-
lost, technický stav a řádnou údržbu zodpovídají majitelé 
domů a bytů. Základem správné péče o vnitřní vodovod je 
pravidelná údržba vodovodních baterií, filtrů, ohřívačů 
vody, individuálních zařízení pro úpravu vody atd.
a realizace takových opatření, které zabrání nežádoucímu 
zvyšování teploty studené vody ve vnitřních rozvodech. 
Delší doba stagnace vody v potrubí a teplota „studené” 
vody nad 20°C jsou výraznými rizikovými faktory, které 
mohou vést ke zhoršení kvality vody v domovních 
instalacích. Pitná voda, která stagnuje déle než 4 hodiny by 
neměla být použita k přípravě nápoje či jídla. Měli bychom 
ji odpustit a použít pro jiné účely v domácnosti a pro 
přímou spotřebu použít vodu čerstvou, která je zjevně 
chladnější, než voda před tím stagnující v potrubí. Po 
několikadenní nepřítomnosti se doporučuje nechat odtéct 
vodu alespoň po dobu 5 minut.

V následujícím článku se zaměříme na dostupné 
nástroje komunikace mezi odběratelem a provozovatelem 
vodovodu a možnosti využívání zákaznického centra
a zákaznického servisu na webových stránkách provozo-
vatele. 
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na høišti
v Desné

souèást seriálu závodù
Okresní ligy Svitavska

SDH Desná a obec Desná
srdeènì zvou na XVIII. roèník

závodu v požárních útocích

OBÈERSTVENÍ ZAJIŠTÌNO



Z činnosti mladých hasičů

Po dlouhých dvou letech to letos konečně vypadá, 
že si užijeme „normální“ sezonu. Prakticky celá jarní 
příprava mladších hasičů směřovala k okresnímu kolu 
hry Plamen, které se letos konalo 27. a 28. května
v Trstěnici. Počasí bylo poměrně chladné, občas 
pršelo, ale to dětem neubralo na dobré náladě
a bojovnosti. Mladší žáci závodí ve čtyřech disciplí-
nách: štafeta dvojic, štafeta CTIF, štafeta 4x60m
a požární útok. Starší žáci mají navíc pátou disciplínu, 
kterou je požární útok CTIF. Ve všech kategoriích se 
do celkového umístění počítají také výsledky
z podzimního kola – závodu požárnické všestrannosti. 
Za Desnou startovalo družstvo mladších i starších 
žáků. Mladším žákům se něco podařilo více, něco 
méně a výsledkem bylo krásné 8. místo, které odpoví-
dalo našim očekáváním. Velkou radost nám pak 
mladší udělali štafetou 4x60m, kde obsadili 4. místo.

Starší žáci měli skvělé umístění z podzimu
– 2. místo a celkově se jim až na pár věcí dost dařilo. 
Vybojovali si celkově stříbrné medaile a trochu 
nečekaně i postup do krajského kola, které se konalo 
hned o týden později 3. a 4. června v Chrudimi. Na 
kraji už bylo znát, že družstva z ostatních okresů jsou 
na jiné úrovni, než ta ze Svitavska. S našimi dětmi jsme 
tam jeli spíše nasbírat zkušenosti, jelikož nebyl čas 
něco dotrénovat. Svou daň si vybraly i školní výlety,
z nichž se děti vrátily velmi unavené. Za každou 
drobnou chybu se zde platilo posunem na zadní 
pozice. Celkově jsme obsadili 11. místo z dvanácti 
týmů.

Ani následující víkend jsme si neoddychli, jelikož 
přišlo na řadu okresní kolo dorostu, které probíhalo
v sobotu 11. 6. v Kamenci. Za dorost startují téměř 
všichni starší žáci, protože kategorie dorostu je
v hasičích už od 13 let. Dívky složily celé družstvo 
dorostenek a chlapci závodili za jednotlivce. Doros-
tenky měly skvěle našlápnuto, zvítězily ve štafetě,
v jednotlivcích byly třetí, ale bohužel se jim nepodařil 

ani jeden útok. Přesto z toho bylo celkové 3. místo, ale 
na postup na kraj to nestačilo. Velký úspěch se podařil 
Kateřině Kusé, která se stala okresní přebornicí 
dorostenek v běhu na 100 m s překážkami. Za doros-
tence jednotlivce závodil Jakub Kvapil a Jonáš Krška. 
Jakub získal 3. místo a Jonáš dokonce 2. místo a oba se 
tak podívají v sobotu 18. 6. na krajské kolo do Par-
dubic.

S dětmi nás poté čeká prázdninová pauza, kdy 
budeme připravovat program na „Přívesnický tábor”, 
který se koná v termínu 22. – 26. 8. V září bychom se 
rádi zúčastnili ještě nějakých pohárových soutěží.

Přeji všem krásné a slunečné léto.
Věra Rosypalová
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Začátek sezony 2022

Konečně jsme se dočkali! Nová sezona je tu. Jsme 
plní očekávání a nemůžeme se dočkat, co všechno 
přinese.

Než se ale pustím do výčtu sportovních výkonů, 
ráda bych zmínila brigádu, která proběhla 10. 6. 2022. 
Cílem bylo pokrytí střechy nové pergoly, terénní 
úpravy, štípání a uložení dřeva, přetření překážek
a úklid sportovního areálu, skladu a garáže. Sešlo se 
nás vcelku dost a myslím si, že se stanovené cíle 
podařilo naplnit. Práce se však vždycky najde a ještě 
nemáme zcela hotovo.

Nyní se již dostávám k výše zmiňovaným spor-
tovním výkonům. Okresní liga Svitavska nám 
odstartovala 7. 5. 2022 v Širokém Dole. Počasí nám 
moc nepřálo, celý závod propršel. A s deštěm se nám 
snesla bohužel i smůla. Oba týmy mužů si po fatál-
ních chybách domů dovezly neplatné pokusy. 
Ženám se po trochu menší chybě podařilo získat
9. místo s časem 21,33 s. Chuť jsme si alespoň trochu 
spravili na zatím posledním závodu v Lubné. Muž-
ské týmy si polepšily a oba dovezly platné pokusy. 
Muži A se s časem 19,89 s umístili na 10. místě, muži B 
s časem 23,13s na místě 17. Ženy si připsaly za čas 
19,54 s  6. místo. S výkony samozřejmě úplně spoko-
jeni nejsme, ale pracujeme na tom, abychom před-
vedli to nejlepší, co v nás je.

Lepší zprávy přinesly postupové soutěže. Okrs-
kové kolo PS se konalo 14. 5. 2022 pod záštitou SDH 
Budislav v našem areálu. Po celodenním soutěžení 
obě kategorie vyhrála naše družstva a postoupila na 
okresní kolo PS. To se konalo 11. 6. 2022 v Kamenci. 
Bohužel kvůli nemocnosti odstartovalo jen družstvo 
mužů a ženy byly donuceny odstoupit. Muže čekal 
dlouhý závod, ale čekání se vyplatilo! Po neskuteč-

ných výkonech zkušenějších závodníků se umístili 
na celkovém 2. místě a postoupili na krajské kolo v PS 
do Pardubic, které se bude konat 19. 6. 2022 v Par-
dubicích.

Ve chvíli, kdy čtete tento článek už mají závod za 
sebou. Jak to ale dopadlo, se dozvíte až v dalším čísle 
Deseňáčku… 

Hana Chaloupková
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