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Setkání rodáků, občanů a přátel obce
a 85. výročí založení SDH Desná
V sobotu 2. července 2022 se konalo v našem sportovním areálu již sedmé setkání rodáků, občanů a přátel obce
a oslava 85. výročí založení SDH Desná. Již od začátku
roku jsme věděli, že se letos má tato velká a organizačně
náročná akce uskutečnit. Vzhledem k zákazům a omezením předchozích let jsme však byli plni obav, zda vůbec
a za jakých podmínek bude moci setkání proběhnout.
S přicházejícím jarem se vše opět začalo uvolňovat a my
jsme začali plánovat. Pro mnoho současných členů
zastupitelstva toto byla první velká akce, proto jsme rádi
využili rady a pomoci zkušenějších spoluobčanů a in-

občanská pospolitost jako u nás na Desné. S čímkoli jsme
se na kohokoli obrátili, nic nebyl problém. Za to chci všem
ze srdce poděkovat. Samotný průběh bych shrnula asi tak,
že vše běželo jako na drátkách. Velkou měrou k úspěchu
akce přispělo také krásné počasí. Po ranní mši následoval
průvod občanů k pomníku padlým a položení věnce. Pak
byl prostor na prohlédnutí všech krásných výstavek, které
pro nás připravil pan Kladivo – jak v hasičárně, tak
v prostorách granulačky. Mohli jsme nakouknout do
kapličky, dojmout se ve školce při vzpomínání na dětská
léta, či obdivovat lovecké trofeje pana Severy. Dobrou
náladu podpořil skvěle zásobený kiosek, výborný oběd
paní Sýkorové i catering pana Morávka z Vračovic. Koláčky a cukroví vlastnoručně vyrobené našimi spoluobčany také přišly k chuti. Odpolední program zahájil pan
starosta proslovem, vystoupily děti z MŠ následované
parkourovým představením. Hasičský blok programu
pak obsahoval ukázky dětí, předání vyznamenání členům
sboru a ukázku hašení profesionály (a zároveň našimi
členy). K vidění bylo také profesionální hasičské vozidlo.
Děti se mohly vydovádět v pěně i na skákacím hradu. Celé
odpoledne také probíhaly projížďky koňským spřežením.
Po ukázkách jsme si mohli zatančit za doprovodu
Dolnovanky a do večerních hodin nás bavila kapela MIX.
Myslím, že celá akce byla velmi vydařená a pěkný pocit
z příjemně stráveného dne v nás přetrvával dlouho.
Děkuji všem, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu, či se jen
přišli pobavit.
Věra Rosypalová

spirovali se v předchozích ročnících. Věcí k zařizování
a plánování bylo opravdu mnoho - přes hudbu, program,
výstavky, pozvánky, ozvučení, obsluhu, sezení, stany až
po občerstvení, doplňování cukroví a úklid nádobí. Letos
poprvé se komplet celá akce konala v nově opraveném
sportovním areálu. Na hřišti je nyní vybudováno perfektní zázemí, které bude možné určitě využít i k dalším
podobným akcím. Ještě před pár lety pro nás zděný kiosek
s vnitřní místností, splachovací WC a úplně nová velká
pergola nebyly samozřejmostí. Vybudování tohoto zázemí stálo mnoho nejen členů SDH velké úsilí a spoustu
odpracovaných hodin při brigádách a teď se ukázalo, že to
nebyla marná snaha. Ráda bych vyzdvihla také výbornou
spolupráci a ochotu spoluobčanů při pečení koláčků
a cukroví, při úklidu areálu před akcí, stavění areálu,
a také úklidu po akci. Jsem moc ráda, že v dnešním světě se
všemi jeho problémy stále funguje taková neuvěřitelná
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Odkaz na galerii na stránkách obce:
https://www.obecdesna.cz/o-nasi-obci/udalosti-v-obci/galerie-setkani-rodaku-2022/
Fotografie v tištěné podobě jsou k dispozici na OU.
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Jubilea

Usnesení Zastupitelstva obce Desná
ze dne 2. 8. 2022

V tomto čtvrtletí oslavili:
Věra Hápová
Pavel Beneš
Ludmila Flachová
Jan Řehák
Hana Jebousková
Miloslav Zavoral
Václav Severa
Václav Hronek
Zdeněk Dvořák
Ludmila Rosypalová

Zastupitelstvo obce Desná mimo jiné projednalo
a schválilo:
- dodatek č. 1 smlouvy č. O-06/2022 o zajištění, svozu,
třídění, recyklaci a odstranění komunálního odpadu
- smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2022 na financování akce „Úpravy veřejných prostranství v regionu
Desinka”
- smlouvu o dílo na úpravy veřejných prostranství
v regionu Desinka v obci Desná
- rozpočtové opatření č. 2/2022
- podání žádosti o dotaci na pořízení nového automobilu pro JSDH Desná
- smlouvu mezi obcí Desná a Ing. Jakubem Károu na
přípravu a administraci žádosti na pořízení
nového automobilu pro JSDH Desná

50 let
50 let
55 let
70 let
75 let
80 let
Všem oslavencům
82 let přejeme do dalších let
82 let mnoho zdraví a dobrou
89 let
životní pohodu.
90 let

Narození
Daniel Šimek
Kristián Ospald

Zastupitelstvo obce Desná neschválilo:
- žádost o příspěvek Hospic Anežky České
z Červeného Kostelce

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu

Zastupitelstvo obce Desná vzalo na vědomí:
- závěrečný účet za rok 2021 svazku Vodovody Poličsko

Podzimní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu se uskuteční
dle tohoto časového rozpisu

ve čtvrtek 6. října 2022
dle tohoto časového rozpisu:

Poděkování

- 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

Vážení spoluobčané,
dovolte mi tímto způsobem poděkovat za TJ Horní
Újezd, ale i za sebe, zastupitelstvu obce Desná v čele
se starostou panem Jaroslavem Kladivou za vynikající spolupráci během uplynulého volebního období.
Za TJ děkujeme za všemožnou podporu jak finanční,
materiální, tak hlavně lidskou. Za sebe děkuji za
rozvoj obce, osobní přístup k řešení problémů a činnosti zastupitelstva i všech zaměstnanců obecního
úřadu, které za uplynulé období vykonali. Věřím, že
stejnou spokojenost a slova díků cítíte i Vy. Jsem
přesvědčený, že se zastupitelstvu povedlo navázat
na práci svých předchůdců a udělat z naší vesničky
místo, kde se lidem žije dobře. Za TJ se těšíme na
spolupráci s novými zastupiteli a jsme přesvědčeni,
že i jim se podaří naplnit jejich cíle a budeme rádi,
když budou podporovat i nadále náš sportovní klub.
Za sebe novým zastupitelům děkuji za to, že na
rozdíl od mnohých z nás (včetně mne), mají odvahu
a chuť v současné, ne úplně jednoduché, situaci jít do
vedení obce a určovat její směřování pro následující
čtyři roky. Zároveň jim držím palce a přeji mnoho
úspěchů.
nejen za TJ Horní Újezd, Jan Beneš

Výzva - cvičení pro ženy
V letošním roce se v prostorech posilovny bohužel
nekonají žádná cvičení pro ženy. Myslíme si, že je to škoda
a rádi bychom Vás vyzvali, zda by někdo z vás nechtěl
cvičení pro ženy - jóga atd. organizovat nebo pokud byste
znali někoho, kdo se těmto aktivitám věnuje, zkusit mu
nabídnout možnost toto cvičení v naší obci provozovat.
Děkujeme za pomoc.
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Novinky z naší školičky
Zdá se, že je tomu jen pár dní co jsme se při „Slavnostním vyřazování” rozloučili s našimi předškoláky,
kteří už nyní zasedli do školních lavic a pilně se tam „asi”
učí. Rozloučili jsme se také s paní učitelkou Simonkou
Jílkovou, která nastoupila do mateřské školky v Sebranicích a paní učitelkou Lenkou Šedovou, která se těší na
své první miminko. Oběma moc děkujeme za jejich práci
a přejeme jim mnoho radosti v dalším období jejich života.
Holky, díky !!! ♥
A přišly prázdniny a v mateřské škole nastal letní provoz. Dětí chodilo méně ( i zásluhou sedmé nemoci, která se
z nenadání rozšířila na začátku července), ale my jsme si
i v menším počtu hezky hráli, malovali, zpívali a za
krásného letního počasí užívali školní zahrady.

ných v červenci, srpnu a v září. Koncem měsíce září
plánujeme „Drakiádu s rodiči” na hasičském hřišti na
Desné. Snad nám bude počasí přát.
Ve čtvrtek 6. října nás čeká logopedická pohádka
„O líném jazýčku” a také bychom chtěli v průběhu října
uskutečnit „Podzimní tvořivou dílničku”. Kdo z rodičů
našich dětí má zrovna čas a chuť, může přijít odpoledne do
školky a společně se svým dítkem si vyrobit podzimní
dekorace do svého bytu.
Ani měsíc listopad nezůstane pozadu. Uvidíme
pohádku „Ze života stromů”, která nám krásně zapadne
do našeho školního vzdělávacího programu a nebude
chybět ani akce „Uspávání broučků” s lampionovým
průvodem. Je to takové to symbolické rozloučení
s podzimem, kdy zhasneme světýlka a uložíme přírodu
k zimnímu spánku. Dětské písničky z místního rozhlasu
nás dovedou zpět na zahradu školky, kde na nás bude
čekat teplý čaj a drobné občerstvení...
A pak už adventní a vánoční přípravy...ale to až v příštím čísle :-)))
Těšíme se na nové zážitky, nová kamarádství a jistě
také na krásný podzim, který nám vytvoří úsměvy na
tvářích. Ať i vy máte příjemný každý den,
ať jste zdraví a plní optimismu.
paní učitelky z mateřské školky

A máme tu září, nový školní rok...Ve školce jsme
přivítali novou paní učitelku Evičku Bartošovou ze Zrnětína a také 8 nových kamarádů. Sem tam se objeví pár
slziček, hned je ale (jen co maminka nebo tatínek zavře
dveře školky) vystřídá radost z neznámých hraček a veselý smích při hrách s kamarády.
Nu a co nás v barevném podzimu čeká??? V pondělí
19. září to bude „Pohádka ze psí boudy”divadla JOJO.
Hned dva dny nato se děti mohou těšit na oslavu narozenin s dortem, kterou oslavíme narozeniny dětí naroze-
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Slavnostní vyřazování
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Letní společná vycházka
Naše společné letní putování 6. července letošního roku
směřovalo přes obce Jiříkov, Řikovice a Višňáry do
Litomyšle. Do Dolního Újezdu jsme odjeli linkovým
autobusem a pak již pěšky do Jiříkova, kde nás zastihl
mírný déšť. Využili jsme nabídky pana Nádvorníka,
rodáka z Desné, abychom použili přístřeší jejich domu.
V přátelské besedě nás pak informoval o historii zdejší
osady Jiříkov patřící k obci Dolní Újezd. Za použití
informací z internetu se dozvídáme, že v roce 1785 vznikla
na pozemcích panského dvora v Dolním Újezdě nová ves.
Úředně je nazvána Georgekdorf, česky Giříkowes později
Jiříkov. Jméno dostává po svém zakladateli hraběti Jiřím
Kristianu Valdštejnovi, který byl držitelem litomyšlského
panství. Jiříkov leží v nadmořské výšce 373–380 m n. m.
Procházíme kolem Hasičské zbrojnice a naproti je pěkně
opravená stará zbrojnice. Toho využíváme a pořizujeme
nezbytnou společnou fotografii účastníků pochodu.
Na dolním konci vesnice přehrazením a terénní úpravou
vznikl v minulosti „nebeský rybník“ zv. Mareček napájený vodou jen za jarního tání, případně dlouhotrvajících
dešťů. Dle tohoto rybníku je osada také někdy přezdívána.
V roce 1880 v Jiříkově bydlelo 228 obyvatel a měl 42 domů.
V roce 1995 zde bylo 80 obyvatel a 33 domů. V posledních
letech na okraji osady byla postavena řada nových
rodinných domků.
Po kratším dešti pokračujeme směrem k obci Říkovice,
která je součástí obce Morašice vzdálené asi 2 km. V roce
2014 v obci žilo 132 obyvatel. V posledních letech se obec
rozrostla o nové sídliště směrem na Osík. I zde jsme byli
u jednoho domku pohoštěni místními obyvateli a podána
krátká informace o obci. Nedaleko od vesnice přicházíme
k lesní studánce „U Jezírka“. Z informace na vyvěšené

tabulce se dozvídáme, že když vyschla voda v potoce
Lukáči, chodily ženy máchat prádlo právě sem. Voda zde
i tehdy tekla silným proudem. K tomuto místu se váže
i několik legend. Jedna praví, že za dávných časů tudy jel
vojenský kurýr na koni. Když chtěl koně u jezírka napojit,
oba se utopili. Jezírko mělo močálovité podloží.
Pak pokračujeme dále k malé vesničce Višňáry, která je
též součástí obce Morašice. V roce 2001 zde žilo 20 obyvatel. Jdeme kolem dosti velkého rybníku, kde na břehu se
usazujeme a pěkné prostředí využíváme k odpočinku
a posilnění. Nedaleko je pomníček, který připomíná
tragickou událost v roce 1963, kdy v převráceném autě
spadlém do potoka zahynula celá rodina z Jarošova. Pak
již pokračujeme a nedaleko odbočujeme a stoupáme do
kopce k samotě zv. Na Bídě“. Zde žil po určitou dobu též
akademický malíř Bogdan Kopecký z Litomyšle.
Po prohlídce pokračujeme k městu Litomyšl. Přicházíme k místu zvaném Šibeniční vrch, kde byli v roce 1680
popraveni vůdci selského povstání na Litomyšlsku,
následně procházíme čtvrtí Husovka a přicházíme k vlakovému nádraží, jdeme kolem místa nedávné tragické
nehody osobního automobilu, kde vyhasly tři lidské
životy. Pak již přicházíme k hotelu Dalibor a po nábřeží
řeky Loučné přicházíme k místu, kde stávala Vandasova
olejna a místu, kde byla židovská synagoga. Pokračujeme
a přicházíme na Smetanovo náměstí. Procházíme kolem
bronzového pomníku litomyšlského rodáka, hudebního
skladatele Bedřicha Smetany z roku 1924, který byl
odhalen při příležitosti 100. výročí narození. Autorem
pomníku Jan Štursa. Pak již přicházíme ke staré radnici
s věží z roku 1418 a orlojem z roku 1907. Pod ním je vezděn
„litomyšlský loket“ sloužící kdysi kupujícím na trzích
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k přeměření koupených látek. Na věži je též značka
označující výšku hladiny vody při katastrofální povodni
v roce 1781.
Historické památky v Litomyšli jsme si pouze v krátkosti připomněli a snad někdy příště bude Litomyšl jako
jediný bod vycházky. Z našeho programu pro časovou
tíseň jsme vypustili návštěvu Zámeckého návrší a Klášterních zahrad. Krásnou vycházku jsme zakončili posilněním v restauraci Bludička. Cesta návratu z Litomyšle opět
linkovým autobusem. Tak skončil již 33. společný pochod
po okolí naší vesnice. Zúčastnilo se jej 19 příznivců pěší
turistiky. Všem je třeba poděkovat za účast, dobrou
náladu a hlavně poděkovat organizátorům za složitou
přípravu.
Oldřich Kladivo

VODA – zákaznický servis
Uprostřed naší cesty od vodních zdrojů k čistírně
odpadních vod bychom se rádi zastavili u vás, našich
odběratelů. Nejen zvyšování technické úrovně systému
zásobování vodou a zabezpečení požadované jakosti
pitné vody, ale také úroveň zákaznického servisu je
vizitkou vodohospodářské společnosti. Z tohoto důvodu
se systém komunikace s odběrateli neustále zdokonaluje.
V současné době můžete záležitosti související se smlouvou o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod řešit
způsobem, který vám vyhovuje, a to buď telefonicky na
tel. č. 461 357 154-6 Zákaznického centra VHOS, a.s.
v Moravské Třebové, prostřednictvím webových stránek
www.vhos.cz nebo osobní návštěvou na středisku VHOS,
a.s., Hegerova 659, Polička, tel. č. 461 357 191.
Na vodohospodářském středisku v Poličce nebo v Zákaznickém centru vyřídíte úhradu faktury za vodné
a stočné, novou smlouvu o dodávce vody a odvádění
odpadních vod nebo změnu smluvních údajů. Můžete zde
nahlásit stav vodoměru, požádat o vystavení mimořádné
faktury za vodné a stočné nebo nastavení či změnu
zálohových plateb. V případě jakékoliv reklamace zde
můžete požádat o její vyřešení, případně zaevidování.
Zákaznické centrum v sídle společnosti VHOS, a.s.
neslouží jen jako zázemí pro přímý styk s odběrateli, ale je
také důležitým článkem organizační struktury VHOS, a.s.
zajišťujícím fakturaci vodného a stočného a smluvní
agendu.
Všechny výše popsané úkony můžete také řešit prostřednictvím webových stránek VHOS, a. s., konkrétně
v sekci „Zákaznický servis”. Zde naleznete postup při
změně smluvních údajů, odečtu vodoměrů nebo reklamaci. Jsou zde také k dispozici dokumenty ke stažení,
obsahující tiskopisy, které můžete po vyplnění a podpisu
zaslat naskenované e-mailem. Tyto webové stránky jsou
nejen nástrojem pro řešení různých situací, ale i zdrojem
mnoha užitečných informací. Jestliže na úvodní stránce
zadáte do odkazu „Moje obec” název např. Polička včetně
příslušné části města, najdete základní údaje o kvalitě
vody, aktuální cenu vodného a stočného, informace
o odstávce vody, kontakty pro možnost nahlášení poruchy i kontakty na naše pracovníky v dané lokalitě. Pokud

si zde zaevidujete e-mailovou adresu, budete informováni
o plánovaných i havarijních odstávkách. K dispozici je
vyjadřovací portál, který usnadňuje podávání žádostí
o vyjádření k sítím, případně k možnosti napojení na
vodovod nebo kanalizaci.
Často využívaným odkazem na webových stránkách je
„Samoodečet vodoměru”. Mimořádný odečet si můžete
nahlásit kdykoliv. V poznámce uveďte, zda jej požadujete
vyfakturovat nebo se jedná pouze o kontrolní odečet.
Vždy nahlašujte pouze celé m3 a k odečtu si nepřidávejte
žádné kubíky dopředu. Může se stát, že vodoměr budeme
v rámci pravidelné povinné kalibrace (6 let domovní
vodoměr, 5 let bytový vodoměr) měnit a nastane problém
se skutečným stavem na vodoměru. V případě podezření,
že vodoměr měří nepřesně, případně více než odpovídá
spotřebě vaší domácnosti, můžete požádat o jeho úřední
ověření. Na základě písemné žádosti vodoměr vymontujeme a zašleme do státní metrologické zkušebny. Můžeme
tak učinit nejpozději při výměně vodoměru. Doporučujeme provádět kontrolu stavu na vodoměru měsíčně,
abyste měli představu o vlastní spotřebě. Při hodnocení
vlastní spotřeby můžete vycházet z prováděcí vyhlášky
k zákonu o vodovodech a kanalizacích, která určuje
směrné číslo spotřeby vody na jednoho člena domácnosti
35 m3/rok. Podle stavu na vodoměru se účtuje jak vodné,
tak stočné. Zákon předpokládá, že co do domácnosti
vteče, to z ní i vyteče. Pokud do kanalizace vypustíte
výrazně méně vody, než odeberete z vodovodu, můžete
požádat o snížení stočného. Tento rozdíl však musí být
vyšší než 30 m3 za rok.
V zákaznickém centru můžete řešit i poruchu na
rozvodech vody za vodoměrem. Vodné dle zákona snížit
nelze, ale je možné domluvit se na snížení stočného
v případě, že nadměrná spotřeba neodtekla veřejnou
kanalizací. Pochopitelně snížení nelze uplatnit např. při
protékání nádržky na WC. Velmi důležitá je včasná
reakce, aby bylo možné kontrolu na místě provést co
nejdříve.
Na zákaznické centrum se můžete obrátit s jakýmkoliv
problémem či dotazem týkajícím se vodného a stočného.
Vždy se budeme snažit najít pro vás to správné řešení.
VHOS, a.s.
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Léto v TJ Horní Újezd
Před novou sezonou nás čekalo několik úkolů a akcí,
které jsme si na léto naplánovali. Jednou z nejdůležitějších
byla příprava přihlášek na sezonu 2022/2023. Jsme hrozně
rádi, že se nám podařilo rozšířit počet mužstev, která
budou v okresních soutěžích reprezentovat TJ Horní
Újezd. Po dlouhé době budeme mít samostatný tým
mladší přípravky (po dlouholeté spolupráci s Morašicemi
se nám na Horňáku sešlo tolik dětí, že bychom měli být
schopni tuto sezonu odehrát sami). Ve spolupráci s Morašicemi pokračují mužstva starší přípravky, mladších
i starších žáků. Ve všech těchto kategoriích máme dětí tak
akorát, doufejme, že nás nepotkají žádné potíže a celá
sezona proběhne hladce. Velkou radost máme z toho, že se
nám letos opět podařilo přihlásit dorost. Tým je opět
spojen s Morašicemi a kluci budou hrát v počtu 8+1 na
kratším hřišti. Naše šikovné dorostence bychom rádi
postupně začlenili i do mužstva mužů, které bude hrát
okresní přebor. Tolik k představení mužstev, která uvidíte
na podzim běhat po našem hřišti.
Dalším cílem pro léto bylo srovnání rohu hřiště u řeky
směrem k Vísce. I přesto, že se cítíme býti spíše fotbalisty
než zahradníky, musíme přiznat, že výsledek předčil naše
očekávání. Vždy jde něco udělat lépe, a to platí i v tomto
případě, nicméně dobrá věc se podařila a hřiště je zase
o něco rovnější. Příroda nám pomohla, tráva se zazelenala
a my tak mohli začít sezonu na našem hřišti a odpadly nám

starosti s hledáním azylu. Poděkování patří všem členům
za práci a hlavně nečlenům, kteří nám pomohli zapůjčením strojů, radou nebo jen tím, že jim nevadilo, že jsme
hřiště kropili častěji než v minulosti. Velký dík patří obci
Horní Újezd za zajištění hlíny.
I letos jsme uspořádali Dětský sportovní den, již
tradiční akci, kde si mohou děti vyzkoušet různé disciplíny jako chůzi na chůdách, florbal, střelbu na branku nebo
jízdu na kole. Letos jsme pro více než 50 zúčastněných
připravili i skákací hrad. Myslím, že se akce podařila a děti
odcházely spokojené.
Protože se nám stýskalo i po fotbale, tak jsme týden po
dětském dnu uspořádali miniturnaj mužstev TJ Horní
Újezd, který byl obdobou loňského zápasu „ženatí –
svobodní”. Síly tedy poměřila mužstva mužů, dorostu
a staré gardy. Hrálo se každý s každým, 2 x 20 minut, na
kratší hřiště s ohledem na zmíněné úpravy. Představilo se
tak dravé a běhavé mládí, zkušenější a takticky vyzrálejší
muži a o něco více zkušení a mnohem méně běhaví hráči
staré gardy. Akce jistě úspěšná, škoda jen o trochu menší
návštěvy než jsme čekali.
Jako první začali trénovat muži, kteří již před miniturnajem vyběhli na hřiště a absolvovali první tréninkové
jednotky od nového trenérského dua Jirka Fogl a Pavel
Havlík. Muži se zúčastnili 23. 7. Újezdského poháru, kde
ale i díky slabší účasti obsadili 6. místo. Přátelák s Cerek-
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vicí jim také nevyšel a po prohře 2:5 je čekal Pohár OFS
v Čisté. Ani zde jsme neuspěli a po prohře 1:3 pro nás
pohárová cesta končí. Na začátku soutěže k nám los moc
přívětivý nebyl. V prvním kole nás čekal kvalitní tým
z Bystrého (prohra), v prvním domácím utkání jsme
remizovali s Jevíčkem a o týden později podlehli rezervě
Dolního Újezdu, bohužel se nám nedařilo ani v Opatově
nebo doma proti Dlouhé Loučce).
Dorostenci začali trénovat spolu s muži a v polovině
srpna zahájili svoji přípravu. Trenérem dorostu je Jirka
Kučera, kterého s jeho svěřenci čekají soupeři z menší
(Čistá, Němčice) i větší (Tatenice, Svratka, Dlouhoňovice)
dálky . Dorostenecké soutěže jsou obecně problematické,
letošní ročník řízen OFS Ústí nad Orlicí a kluci se tak
podívají i do jiných okresů. Všechna domácí utkání
odehrají dorostenci na Horňáku. V prvním utkání jsme
porazili souklubí Rváčova a Horního Bradla, podlehli
jsme Řetové a dalším zápase porazili souklubí Semanín/Rybník.
Žáci na Horním Újezdě a v Morašicích trénují samostatně. Naše mužstva začala přípravu v první polovině srpna
pod vedením Pavla Beneše, Ivy Kvapilové a Vojty Havlíka. Docházka byla hodně ovlivněna prázdninami, takže
se scházelo méně fotbalistů než bychom si přáli. Domácí
utkání budou hrát žáci na Horňáku i v Morašicích. První
utkání se nám nezdařila - starší podlehli souklubí Litomyšle s Čistou a mladší prohráli se společným týmem
Jevíčka a Jaroměřic. Starší urvali bod v Pomezí a následně
podlehli Borové. Mladší po volném kole porazili děvčata
ze souklubí Jevíčka a Jaroměřic
Starší přípravka trénuje od 1. 8. pod vedením Fandy
Bartoše, Honzy Kmoška a Vaška Žďáry. I v této kategorii
ovlinily docházku prázdniny, ale kluci a holky se vždy
sešli v ucházejícím počtu a tréninky tak mají odpovídající
úroveň. V prvním turnaji se našim reprezentantům
nedařilo a nezískali ani bod, v dalším turnaji se umístili na
druhém místě ze čtyř účastníků.
Mladší přípravka, jediný samostatný mládežnický tým
TJ Horní Újezd, zahájila přípravu také na začátku srpna.
Prázdniny úřadovaly i zde, ale dětí chodí hodně a jejich
zájem nás těší. Uvidíme, jak budou tréninkové jednotky

probíhat v průběhu sezony. Trenéři jsou Zdeněk Beneš
ml., Jan Vodehnal, Zdeněk Beneš st. a Jan Beneš. Mladší
přípravka skončila na prvním turnaji třetí ze čtyř účastníků. Druhý turnaj naši mládežníci vyhráli.
Předpřípravku tvoří děti od 4 let věku, které se učí
koordinovat pohyby a zkouší, co všechno lze s tělem dělat.
Děti lásce k pohybu učí Pavla Kyselová, Danča Holingerová a Zdeněk Beneš st. Na dětech je vidět, že je pohyb
baví a po každém tréninku toho umí víc a víc.
Pro všechny zájemce o fotbal ve všech kategoriích
máme dveře otevřeny, přijďte se podívat, jak probíhají
tréninky, zapojte se do nich a když vás to bude bavit, tak
do toho pojďte s námi. Žádné náborové dny nepořádáme,
kdykoliv zapojíme každého, kdo mezi nás přijde. Na
začátku za to nic nechceme a když se vám u nás bude líbit,
tak roční příspěvek stojí asi tolik jako dva obědy ve
vesnické hospodě. Menší děti potřebují jen boty, pití a ze
začátku, než si zvyknou, přítomnost rodiče, prarodiče
nebo sourozence. Větší děti a dospělí můžou dorazit i
sami. Pro víc informací se ptejte osob zmíněných výše
nebo kohokoli o kom víte, že se kolem hornoújezdského
fotbalu pohybuje.
Na hřišti s UMT se hraje každé nedělní dopoledne
nohejbal a hřiště je samozřejmě dostupné i široké veřejnosti za drobný poplatek. I nadále v kabinách funguje hospoda – přijďte ji navštívit a odreagovat se od běžných
starostí, které na nás všude číhají.
Ještě krátce k plánům na podzim – v první řadě chceme
bez větších problémů odehrát všechna utkání a turnaje
(pro představu to je celkem 43 zápasů a 14 turnajů přípravek). Dalším cílem je zorganizovat turnaj výběrů okresních fotbalových svazů Pardubického kraje U12, který
spolupořádáme ve čtvrtek 6. 10. 2022 od 9:00. A určitě
budeme přemýšlet nad nějakou kulturní akcí.
Aktuální informace najdete na www.tjhorniujezd.cz,
kde naleznete i kompletní rozpis utkání a turnajů.
Utkání, která se odehrají
na našem hřišti uvádím níže:
Mladší přípravka:
Neděle 2.10. 9:30
Mladší žáci:
Sobota 1.10.

10:00

Neděle 9.10.

10:00

Dorost:
Neděle 23.10. 12:30
Neděle 6.11.

12:00

Neděle 13.11. 11:30
Muži:
Neděle 9.10.

15:00

Neděle 23.10. 14:30
Neděle 6.11.
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14:00

Jan Beneš

turnaj Horní Újezd
Horní Újezd/Morašice
– Sebranice
Horní Újezd/Morašice
– Borová
Horní Újezd/Morašice
- TJ Hradec nad Svitavou
Horní Újezd/Morašice
- TJ Dlouhoňovice
Horní Újezd/Morašice
- Jevíčko/Jaroměřice
Horní Újezd
- Polička „B“
Horní Újezd
- TJ Hradec nad Svitavou
Horní Újezd
- Boršov

OLSY Desná 2022
Již tradičně se u nás ke konci srpna na Desné konal
jeden ze závodů seriálu Okresní liga Svitavska. Letos
jsme ale představili novinku, která nám soutěž
hodně urychlila.
Na hřišti jsme se sešli 20. 8. v 10 hodin. Po slavnostním zahájení jsme začali s kategorií mužů. Start
tedy proběhl tak jako vždy. My jsme se ale letos
rozhodli využít obě tartanové základny na maximum, a tak jsme uspořádali paralelní závod mužů
a žen. Muži startovali z červené základny, ženy ze
zelené. Prvních 7 útoků mužů proběhlo samostatně,
aby nedocházelo ke kolizím mezi týmy a poté se
závod rozběhl na obou základnách. Týmy se tedy
střídaly a musím uznat, že vše šlo jako po másle.
Nejen souhra závodních týmů, ale hlavně spolupráce našich členů při organizaci soutěže se vyplatila.
Nejprve jsme si nebyli moc jistí, jak to vše dopadne,
ale až na pár drobných nedostatků bylo vše perfektní. Od prezence, přes kiosek, časomíru, komentátory
závodu, technickou četu a tak dále. Co se týče ohlasů
závodníků, tak vesměs všichni byli spokojeni.
Jedním z měřítek úspěchu bylo nejspíše to, že základní kolo soutěže skončilo cca o 2 hodiny dříve než
tomu bývá normálně.
Nyní by se asi hodilo zmínit, jak se nám v základním kole dařilo. Jako první se na domácí půdě
předvedli muži A, kteří si zapsali čas 18,85s a brali

výsledné 13. místo. Jako další se nám předvedli muži
B s bohužel neplatným pokusem. Jako poslední
z našich se ukázaly ženy. Ty zaběhly 19,64s a braly
11. místo. V kategorii mužů se na 3. místě umístila
Stradouň (17,59s), na místě 2. Zderaz B (17,55s)
a 1. místo si odvezli muži ze Širokého Dolu (17,34s).
V kategorii žen 3. místo bral Kamenec A (17,82s),
2. místo Kamenec B (17,35s – druhý čas 16,98s)
a vyhrálo Pomezí (17,35s – druhý čas 16,59s). Do tabulky ale bral Kamenec B i Pomezí 15 bodů za první
místo díky stejnému výslednému času. Kategorie
veteránů na 3. místě ocenila Oldřiš (18,54s), na 2. místě Hartmanice (15,90s) a na 1. místě Sádek (15,58s).
Celkem se letos zúčastnilo 46 týmů.
Po základním kole nás letos ještě čekal DESENSKÝ DUEL, jehož principem je paralelní start dvou
družstev, která mezi sebou soutěží. Kdo sestříkne
rychleji, postupuje do dalšího kola v pavoukovi.
Desenské týmy se bohužel do velkého finále nedostaly. Ženy skončily hned v prvním duelu s Oldřiší C,
muži se dostali přes Osík, ale Zderaz je bohužel
během dalšího duelu zastavila. Vítězkami se staly
ženy z Nedvězí a vítězi muži ze Zderaze.
Celkově musím říct, že se nám soutěž povedla.
Ještě jednou děkuji všem, co se do ní jakkoliv zapojili
a pomohli nám posunout náš závod opět o něco dále.
Hanka Chaloupková
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Letní „přívesnický” tábor
Po dlouhém přemýšlení a přípravách jsme letos,
stejně jako minulý rok, zvolili letní pobyt formou
přívesnického tábora, letos na téma námořníci.
Táboru se účastnilo 30 dětí, na které každý den
dohlíželi 4 vedoucí. Děti se ocitly v námořnické
akademii a musely prokázat různé dovednosti, aby
mohly získat námořnickou licenci. V pondělí nám
počasí vůbec nepřálo, byla zima a téměř celý den
pršelo, proto jsme většinu dne strávili v budově
a pod novou pergolou. Během prvního dne probíhalo hlavně seznamování a vzájemné poznávání. Na
zahřátí si dali kluci a holky taneční souboj, který
skončil nerozhodně. Poté jsme si všichni společně
zatančili Makarenu. V úterý jsme se vydali na výlet
do Litomyšle. Tam jsme navštívili „mořské potvory”
– exotická zvířata na SZAT Litomyšl. Následovala
návštěva dětského hřiště, odměna zmrzlinou a návrat zpět do tábora. Ve středu se konečně umoudřilo
počasí a přestalo pršet. Tento den se naplno rozjel
velký boj o body a díly lodi, které musely děti posbírat, aby získaly své licence. Ukázaly nám tedy, jak
vysoko vyskočí, jak nízko podlezou, prošly námořnickou štafetou a poměřovaly své síly v přetahované.

Ve čtvrtek děti absolvovaly šipkovanou, abychom
ověřili, zda se umí orientovat na moři. Poslední den,
tedy v pátek, děti luštily šifru a dokončovaly stavbu
lodí. Oslavili jsme také jedny narozeniny a pak nás už
čekalo slavnostní zakončení a udělení licencí, které se
událo u rybníka. Každé z dětí bylo pasováno na
námořníka a obdrželo několik drobností na památku. Poslední večer a noc měly děti možnost strávit na
hřišti, nakonec přespávalo 18 odvážných. Překvapením pro děti byl večerní výlet do letního kina do
Lubné na pohádku Tajemství staré bambitky 2. Po
návratu se všude okolo blýskalo, přesto jsme zalehli
ven pod párty stany a pod pergolu. V noci nás vyhnal
déšť do boudy, ale přesun jsme zvládli bez problémů a děti si to moc užily.
Řekly bychom, že se dětem s námi líbilo, protože
se hned ptaly, jestli se sejdeme zase příští rok.
Musíme říct, že lepší zázemí na tábor bychom
leckde těžko hledali a jsme rády, že toto máme u nás
na Desné.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách
i realizaci tábora a také všem účastníkům.
Věra Rosypalová & Hanka Chaloupková
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